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EDITORIAL 

 

 
Dear readers, 

 

You are given the first issue of 2015 professional-scientific journal of the Ostrava Business 

School plc, titled "Entrepreneurship Studies." 

 

The first paper is dedicated to the influence of intrapreneurship activities and entrepreneurial 

spirit on the success of the companies. It takes note of the obstacles that the classic and 

traditional management practices create to the processes increasing entrepreneurship. The 

second, third and fourth paper deals with the stability of the processes and the processes of 

Shop Floor management. The fifth paper reviews the positive and negative impact of 

innovation for the life of companies. As the final paper then presents the results of needs 

research and the development of competencies for the key players involved in tourism. 

 

 

We wish you a pleasant and interesting reading  

 

By the editors 

assoc. prof. Ivo Formánek, Ph.D. 

Editor-in-Chief 
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ENTERPRENEURSHIP 

 

 

BARRIERS TO INTRAPRENEURSHIP IN COMPANIES IN 

THE NORTH-MORAVIAN REGION – DOES SECTOR AND 

(COMPANY) SIZE MATTER? 
 

Lukáš DURDA1 
Vysoká škola podnikání, a. s.  

 

 

ABSTRACT 

 

In the paper research results are presented among 326 employees of companies in the North-

Moravian Region. The Corporate Entrepreneurship Assessment Instrument (CEAI) was used 

for collecting data. The CEAI was created by a team of DF Kuratko, JS Hornsby and RV 

Montango. This is a diagnostic tool for assessing the extent to which the corporate 

environment promotes innovation, creativity and entrepreneurship. This research tool focuses 

on five basic factors of intrapreneurship in organizations. Research results of the analysis of 

the corporate environment showed differences between the secondary and tertiary sectors as 

well as differences according to the company size. 

 

 

KEY WORDS 

 

Intrapreneurship, barriers to intrapreneurship, intrapreneurial organization, Corporate 

Entrepreneurship Assessment Instrument. 

 

 

ÚVOD 

 

Úspěch organizace závisí do značné míry na udržení růstu. Mnoho společností si proto 

uvědomuje význam vnitropodnikatelských aktivit a podnikavosti v organizaci. Jen obtížně 

bychom hledali organizaci, jejíž manažeři by se přihlásili k tomu, že inovace, podnikavost, 

kreativita není důležitou součástí jejich činnosti. Problémem je spíše to, jak zvyšovat 

podnikavost organizace a jak moc zvyšovat podnikavost organizace.  

 

Zvyšování podnikavosti naráží na řadu překážek. Zpravidla narušuje některé tradiční postupy 

a procesy organizace. Dále může být některými pracovníky vnímáno jako velmi ohrožující. 

 

                                                 
1 Correspondence address: PhDr. Lukáš Durda; phone: +420 595 228 135; e-mail: lukas.durda@vsp.cz; 

institution: Vysoká škola podnikání, a.s. Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava, Czech Republic; 

www.vsp.cz 
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V tomto článku je pozornost zaměřena na bariéry a překážky, kterým organizace čelí při 

zavádění principů intrapodnikání či realizaci jednotlivých podnikatelských projektů a na 

prezentaci výsledků výzkumu míry intrapodnikatelských aktivit v Moravskoslezském kraji.  

 

1  BARIÉRY INTRAPODNIKÁNÍ  

 

V praxi existují stovky faktorů, které brání podnikání a podnikavosti. Klíčové je nejprve 

identifikovat překážky, které znamenají největší hrozbu pro uplatnění nových konceptů 

a nápadů.  

 

Jako hlavní bariéry lze uvést (Eesley, Longenecker, 2006): 

•   Když organizace trestá jednání spojené s přijímáním rizika a chyby spojené s novými 

nápady a inovacemi, dochází k potlačování intrapodnikání či dokonce k jeho 

vytracení. 

•   Když organizace nenaslouchá svým pracovníkům, kteří přicházejí s nápady a mají 

snahu zlepšovat věci, potlačuje mnoho důležitých aspektů nezbytných pro 

intrapodnikání. 

•   Když organizace selhává při podpoře přijímání rizika, zmocňování a jednání 

směřujícím ke zlepšování, výrazně snižuje pravděpodobnost vytváření prostředí pro 

vyšší výkonnost. 

•   Organizace, pro které je příznačné nezdravé politikaření a nespolupráce mezi jejími 

členy, může jen obtížně přivést nejlepší lidi k tomu, aby přispívali k vyšší 

výkonnosti. 

•   Když je v organizaci špatná komunikace, která brání toku informací, mohou 

intrapodnikatelé velmi trpět. 

 

S ohledem na značné množství nejrůznějších omezení je vhodné jejich rozdělení do určitých 

kategorií. Podle Morrise a Kuratka (2002) mohou být všechny překážky členěny do šesti 

skupin: systémy, struktury, strategické směřování, praktiky a postupy, lidé a kultura. Tyto 

kategorie jsou výsledkem studie literatury o intrapodnikání, výzkumu mnoha středních a 

velkých podniků a hodnocení firem zařazených do Fortune 500. 

 

2  CORPORATE ENTREPRENEURSHIP ASSESSMENT INSTRUMENT  

 

Corporate Entrepreneurship Assessment Instrument (CEAI) byl vytvořen týmem D. F. 

Kuratko, Jeffrey S. Hornsby a R. V. Montango (viz např. Ireland, Kuratko, Morris, 2006, 

Morris, Kuratko, 2002). Společně s dotazníkem Entrepreneurial Performance Index (viz 

Formánek, 2014) představuje klíčový nástroj pro zkoumání míry intrapodnikatelských a 

inovačních aktivit v organizaci. Jedná se o diagnostický nástroj pro hodnocení, do jaké míry 

firemní prostředí podporuje inovace, kreativitu a podnikavost. 

 

Tento výzkumný nástroj se zaměřuje na pět klíčových faktorů kreativity, inovací a 

podnikavosti v organizacích (tedy intrapodnikání v organizacích). Těmito faktory jsou: 

• podpora managementu (ochota vrcholového managementu podporovat podnikavost, 

inovativní projekty a poskytovat pro tyto projekty zdroje), 

• autonomie v práci (tolerance chyb ze strany vrcholového managementu, poskytování 

volnosti a autonomie), 
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• odměňování (systém odměňování, který podporuje a oceňuje podnikavost a inovace, 

důraz na výsledky a individuální odpovědnost), 

• čas (časový prostor pro vytváření a realizaci inovativních projektů), 

• organizační omezení (stanovení očekávaných výstupů, vytvoření mechanismů pro 

hodnocení, výběr a realizaci inovací). 

 

Celkem dotazník obsahuje 48 tvrzení, které respondenti hodnotí na 5-ti bodové Likertově 

škále. Škálu u některých tvrzení je nutné přepočítat (položky s „reverse-scored“ jsou v 

grafech označeny písmenem „R“ za číslem otázky a uvedené s přepočítanými hodnotami). 

 

Dotazník CEAI byl v našem výzkumu doplněn firmografickými a sociodemografickými 

otázkami pro účely další analýzy. 

 

 

3  VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ FIREM V MORAVSKOSLEZSKÉM 

KRAJI 

 

3.1  Charakteristika a popis výběrového souboru 

 

Sběr dat probíhal v únoru - březnu 2014 v rámci projektu Model kreativních a inovačních míst 

a jeho ověření v podmínkách Moravskoslezského kraje. Do dotazníkového šetření se zapojilo 

celkem 326 respondentů.  

 

Ve vzorku byli zastoupeni převážně pracovníci z terciárního sektoru (60,5%) a sekundárního 

sektoru (36,5%). Primární sektor a kvartérní sektor byl zastoupen okrajově (2,6%, resp. 

0,4%).  

 

Více než třetina respondentů (38,5%) pracuje ve velkých firmách (s více než 251 

zaměstnanci), necelá pětina je zaměstnaná ve středních (17%) nebo malých firmách (19,2%). 

Téměř 15% oslovených působí v mikropodnicích, 7% ve veřejném sektoru a necelé procento 

v neziskových organizacích. 

 

 

3.2  Srovnání dle sektorů 

 

Výzkum prokázal statisticky významné rozdíly v hodnocení některých oblastí dle 

jednotlivých sektorů. Ve všech případech se jednalo o nižší průměry u sekundárního sektoru. 

Až na jednu výjimku byly rozdíly identifikovány u oblasti podpory kreativity a inovací ze 

strany managementu. Sekundární sektor se dle výsledků v této oblasti jeví jako více 

proinovativní a prointrapodnikatelský. Níže uvedený graf znázorňuje všechna tvrzení, ve 

kterých byl zaznamenán statisticky významný rozdíl (na hladině významnosti 0,05) v 

průměrech uváděných respondenty ze sekundárního a terciárního sektoru (primární a 

kvartérní sektor nebyl vzhledem k nízkému počtu respondentů zahrnut).  
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Graf 1 Srovnání dle sektorů 

 

 
 

(Zdroj: Vlastní výzkum) 

 

 

3.3  Srovnání dle velikosti organizace 

 

Hodnocení některých oblasti se liší také podle velikosti organizace.  Ve čtyřech případech se 

jedná o tvrzení z oblasti podpory managementu, ve třech případech z oblasti autonomie v 

práci a časových možností a v jednom případě se jedná o organizační omezení. U většiny níže 

uvedených tvrzení platí, že s růstem velikosti firmy se snižuje prostor pro kreativitu a inovace 

a zhoršuje se kreativní a inovativní kultura. 
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Graf 2 Srovnání dle velikosti organizace 

 

 
 

 (Zdroj: vlastní výzkum)  

 

 

ZÁVĚR  

 

Výsledky výzkumu analýzy firemního prostředí prokázaly rozdíly mezi sekundárním a 

terciárním sektorem a rozdíly dle velikosti firem. V sekundárním sektoru je příznivější kultura 

a klima pro inovace a kreativitu. S růstem velikosti organizace se v některých oblastech 

snižuje prostor pro kreativitu a inovace.  
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PROCESS STABILITY AS THE FIRST STEP ON THE PATH 

TO LEAN COMPANY 
 

Ivo FORMÁNEK1 
 

Vysoká škola podnikání, a.s. 

 

 

ABSTRACT 

 

In many companies today there are long discussions about lean manufacturing, lean 

administration, lean R&D, lean engineering, lean management, etc. etc. Nearly everybody 

wants to be lean, better, faster, cheaper, more efficient, and more effective. But how should 

we do this? How should we start our path to lean companies? How should we build up them? 

This paper presents our experience with a lean production introduction. From our point of 

view we recommend to start with the process stabilization. The paper explains why and how. 

The affirmations are based both on our practical experience and on results of simulation 

experiments. 

 

 

KEY WORDS 

 

Lean methodology, process stability, process efficiency, process effectiveness. 

 

 

ÚVOD 

 

V mnoha firmách se dnes vedou dlouhé diskuse o zavádění štíhlé výroby, štíhlé 

administrativy, štíhlého výzkumu a vývoje, štíhlém inženýrství, štíhlém řízení, atd. Téměř 

každý chce být štíhlý, lepší, rychlejší, levnější, účinnější, efektivnější. Problém ale je, jak to 

udělat a nedělat chyby? Jak začít náš štíhlý profesní život? Jak začít a jak budovat štíhlou 

firmu? Tento článek prezentuje naše zkušenosti se zaváděním štíhlé výroby ve firmách. Z 

našeho pohledu bychom měli vždy začínat s procesním řízením a se stabilizací procesů. V 

příspěvku se snažíme vysvětlit, proč si to myslíme. Naše tvrzení je založeno jak na 

praktických zkušenostech, tak i na výsledcích simulačních experimentů, které jsou v 

příspěvku prezentovány. 

 

 

1  BUDOVÁNÍ ŠTÍHLÉ FIRMY 

 

Štíhlá výroba (angl. Lean Manufacturing) je metodika, kterou vyvinula firma Toyota po 

2. světové válce jako Toyota Production System (TPS). Duchovními otci této metodiky jsou 

                                                 
1 Correspondence address: Ivo, Formánek, assoc. prof., Ph.D.; telephone: +420 595 228 149; cell phone: +420 

737 207 969; email: ivo.formanek@vsp.cz; institution: Vysoká škola podnikání, a. s. Ostrava, Michálkovická 

1810/181, 71000 Ostrava, Czech Republic; www.vsp.cz 
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Taichi Ohno a Shingeo Shingo. Jedná se o přístup k výrobě, kde hlavní myšlenkou a cílem je 

snaha o výrobu jen toho, za co je zákazník ochoten zaplatit. (Zákazník jistě nechce platit za 

ztráty, nekvalitu či špatná rozhodnutí.) Snaží se proto vytvářet produkty s minimálními 

náklady, v co možná nejkratším čase a beze ztrát na kvalitě. Hlavní metodou práce pak je 

minimalizace plýtvání. (Liker, 2008) 

 

I když je metodika štíhlé výroby dnes již dostatečně dobře známa, není vůbec jednoduché ji 

uvádět v život. Tuto skutečnost potvrdí každý, kdo štíhlou výrobu někdy někde zaváděl. 

Nejtěžší na štíhlé výrobě pak je vlastní začátek, kdy se kromě mnoha jiných věcí snažíme 

měnit i myšlení lidí. Mezi to „mnoho věcí“, které je nutno při zavádění štíhlé výroby a 

budování štíhlé firmy řešit, patří i procesní řízení a stabilita výrobních procesů. 

 

2  STABILITA VÝROBNÍCH PROCESŮ 

 

Stabilita procesů je schopnost procesů chovat se dlouhodobě požadovaným a předvídatelným 

způsobem. Jinými slovy to znamená, že u stabilních procesů lze parametr polohy i úroveň 

variability sledovaného znaku (kvalita, počet vyrobených kusů) s jistou rezervou považovat za 

konstantní v čase. Je nutné si ovšem uvědomit, že v praxi se procesy, u nichž lze parametry 

polohy i úrovně variability považovat za konstantní v čase, téměř nevyskytují. Důvody, proč 

tomu tak je, jsou v zásadě dva: 

 

• Přítomnost náhodných příčin, které nelze z procesů odstranit (angl. Common Cause of 

Variation). Vyskytují se ve všech identických či podobných procesech. Tyto náhodné 

příčiny většinou způsobují nevelkou, tzv. inherentní variabilitu (tj. variabilitu danému 

procesu vlastní). 

• Přítomnost náhodných příčin, které za jistých podmínek lze z procesů odstranit (angl. 

Special Cause of Variation), protože je umíme odhalit. Tyto náhodné příčiny už 

mohou způsobovat i velkou variabilitu, kterou již za tzv. inherentní variabilitu 

považovat nelze. Způsobují ji většinou neobvyklé – speciální – podmínky, které v 

procesech nečekaně nastaly. 

 

Z pohledu stability procesů pak rozlišujeme 

 

• procesy stabilní (angl. Stable Processes) a 

• procesy nestabilní (angl. Unstable Processes). 

 

Procesy stabilní se vyznačují pouze přítomností inherentní variability, kdežto procesy 

nestabilní se vyznačují přítomností jak inherentní variability, tak i přítomností speciální 

variability. Příklad nestabilního procesu je proces A, jehož materiálový tok je na obrázku 1a. 

Příkladem stabilního procesu je proces B, jehož materiálový tok je na obrázku 1b. 

 

Z obrázku 1a je zřejmé, že materiálový tok procesem A přesahuje jak horní regulační mez, 

resp. horní regulační limit (angl. Upper Control Limit – UCL), tak dolní regulační mez, resp. 

dolní regulační limit (angl. Lower Control Limit – LCL). Na rozdíl od materiálového toku na 

obrázku 1A, materiálový tok procesem B nepřesahuje ani horní varovnou mez, resp. horní 

varovný limit (angl. Upper Warning Limit – UWL), ani dolní varovnou mez, resp. dolní 

varovný limit (angl. Lower Warning Limit – LWL). 
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Obrázek 1 Příklad nestabilního a stabilního procesu: a) regulační diagram a statistika 

nestabilního procesu A; b) regulační diagram a statistika stabilního procesu 

B. 

(CL – Central Line, střední přímka, resp. střed tolerance, resp. jmenovitá 

hodnota, atd.; LCL – Lower Control Limit, dolní regulační mez, resp. dolní 

regulační limit; LWL – Lower Warning Limit, dolní varovná mez, resp. dolní 

varovný limit; UCL –  Upper Control Limit, horní regulační mez, resp. horní 

regulační limit; UWL –  Upper Warning Limit, horní varovná mez, resp. horní 

varovný limit) 

 
 

(Zdroj: Autor, 2015) 

 

 

3  SIMULAČNÍ EXPERIMENTY 

 

Význam stability a bezporuchovosti procesů pro firmy si zjednodušeně vysvětlíme pomocí 

následujícího příkladu – simulačního experimentu. Předpokládejme výrobu, která má celkem 

5 výrobních procesů: proces P1, proces P2, proces P3, proces P4 a proces P5. Mezi 

jednotlivými procesy dále předpokládejme celkem 5 meziskladů, kde v průběhu výroby 

vznikají zásoby: zásoba Z1, zásoba Z2, zásoba Z3, zásoba Z4 a zásoba Z5 (obrázek 2a). 

V dalším předpokládejme, že proces P1 je zásobován v režimu Just-In-Time (JIT). Zásoba Z1 

bude tedy v takovémto případě nulová (obrázek 2b). 

 

Simulační experimenty na modelech z obrázku 2 pak probíhaly tak, že materiálový tok 

jednotlivými procesy byl simulován pomocí generátoru náhodných čísel, jehož výstup 

generoval pouze celé hodnoty v rozsahu 1 až 6. Výstup generátoru přitom simuloval pouze 

teoretický materiálový tok procesem v daném výrobním cyklu (dále jen TTPC), kterým daný 

a) b) 
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proces v daném okamžiku disponoval. Skutečný materiálový tok procesem v daném výrobním 

cyklu (dále jen STPC) pak závisel na tom, zda měl daný proces na vstupu k dispozici 

dostatečnou zásobu materiálu. Pokud daný proces neměl na svém vstupu dostatek materiálu, 

nebyl schopen předat na svůj výstup celý svůj TTPC. Princip celé simulace je možné nalézt 

také v (Goldratt, 1999). 

 

 

Obrázek 2 Simulační model procesů P1 až P5 pro modelování stabilních nebo 

nestabilních výrobních procesů: a) model respektující nepravidelnosti 

v zásobování procesu P1. Zásobování procesu P1 v takovém režimu, aby 

zásoba Z1 pokryla maximální možnou hodnotu teoretického toku procesem 

P1 o velikosti 6 ks/pracovní cyklus; b) model se zásobováním procesu P1 

v režimu JIT, kdy zásoba Z1 je nulová. 

 
 

(Zdroj: Autor, 2015) 

 

Na obrázcích 3 až 5 jsou prezentovány výsledky dvou experimentů. Experiment 1 byl 

realizován na simulačním modelu z obrázku 2a, experiment 2 byl realizován na simulačním 

modelu z obrázku 2b. Experiment 1 představuje situaci, kdy TTPC a tím i STPC všech 

procesů jsou náhodné. Zásobování procesu P1 je při experimentu 1 navíc realizováno v 

takovém režimu, aby zásoba Z1 vždy kryla maximální možnou hodnotu TTPC procesu P1. 

Simulováno bylo celkem 10 výrobních cyklů. Odpovídající číselné hodnoty TTPC a STPC 

pro experiment 1 a experiment 2 jsou uvedeny v tabulkách 1 a 2. Experiment 2 je shodný 

s experimentem 1. Jen zásobování procesu P1 je při experimentu 2 v režimu JIT. Aktuální 

odchylky procesů P1 až P5 od průměrného teoretického toku procesy 3,5 ks/pracovní cyklus 

jsou pak uvedeny na obrázku 3 a obrázku 4. Výsledné toky a zásoby při experimentech 1 a 2 

jsou zobrazeny na obrázku 5. 
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Obrázek 3 Simulační experiment 1 – grafy aktuálních odchylek procesů P1 až P5 od 

průměrného teoretického toku procesy 3,5 ks/pracovní cyklus. Zásobování 

procesu P1 v takovém režimu, aby zásoba Z1 pokryla maximální možnou 

hodnotu teoretického toku procesem P1 o velikosti 6 ks/pracovní cyklus. 

 
 

(Zdroj: Autor, 2015) 

 

 

Tabulka 1 Simulační experiment 1 – hodnoty TTPC a STPC  

(TTPC – teoretický materiálový tok procesem v daném výrobním cyklu; STPC – 

skutečný materiálový tok procesem v daném výrobním cyklu) 

PROCES TOK 
PRACOVNÍ CYKLUS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P1 
TTPC 2 6 4 2 5 3 6 4 5 2 

STPC 2 6 4 2 5 3 6 4 5 2 

P2 
TTPC 4 6 1 5 2 5 4 6 3 3 

STPC 2 6 1 5 2 5 4 6 3 3 

P3 
TTPC 4 3 2 2 5 6 1 5 6 5 

STPC 2 3 2 2 5 6 1 5 6 5 

P4 
TTPC 1 6 3 5 1 2 2 1 3 2 

STPC 1 4 2 2 1 2 2 1 3 2 

P5 
TTPC 1 3 6 4 1 4 5 3 4 2 

STPC 1 3 3 2 1 2 2 1 3 2 

 

 

P1 P2 P3 P4 P5 
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Obrázek 4 Simulační experiment 2 – grafy aktuálních odchylek procesů P1 až P5 od 

průměrného teoretického toku procesy 3,5 ks/pracovní cyklus. Zásobování 

procesu P1 v režimu JIT, kdy zásoba Z1 je nulová. 

 
 

(Zdroj: Autor, 2015) 

 

 

Tabulka 2 Simulační experiment 2 – hodnoty TTPC a STPC  

(TTPC – teoretický materiálový tok procesem v daném výrobním cyklu; STPC – 

skutečný materiálový tok procesem v daném výrobním cyklu) 

PROCES TOK 
PRACOVNÍ CYKLUS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P1 
TTPC 2 6 4 2 5 3 6 4 5 2 

STPC 2 6 4 2 5 3 6 4 5 2 

P2 
TTPC 4 6 1 5 2 5 4 6 3 3 

STPC 2 6 1 5 2 5 4 6 3 3 

P3 
TTPC 4 3 2 2 5 6 1 5 6 5 

STPC 2 3 2 2 5 6 1 5 6 5 

P4 
TTPC 1 6 3 5 1 2 2 1 3 2 

STPC 1 4 2 2 1 2 2 1 3 2 

P5 
TTPC 1 3 6 4 1 4 5 3 4 2 

STPC 1 3 3 2 1 2 2 1 3 2 

 

 

P1 P2 P3 P4 P5 
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Obrázek 5 Tok procesy a zásoby procesů v průběhu výrobních cyklů – a) simulační 

experiment 1;  b) simulační experiment 2. 

 
 

(Zdroj: Formánek, 2015) 

 

Na obrázcích 6 až 8 jsou prezentovány výsledky dalších dvou experimentů. Experiment 3 i 

experiment 4 byly realizovány na simulačním modelu z obrázku 2b. Experiment 3 představuje 

situaci, kdy TTPC a tím i STPC všech procesů jsou v čase konstantní (tj. hodnota 

3 ks/výrobní cyklus). Zásobování procesu P1 je při obou experimentech realizováno v režimu 

JIT. Simulováno bylo celkem 10 výrobních cyklů, odpovídající číselné hodnoty TTPC a 

STPC pro experiment 3 a experiment 4 jsou uvedeny v tabulkách 3 a 4. Experiment 4 je 

v případě procesů P1, P2 a P3 shodný s experimentem 3. V případě procesů P4 a P5 se ale 

oba experimenty liší. Při experimentu 4 mají oba procesy TTPC a STPC náhodný průběh. 

Aktuální odchylky procesů P1 až P5 od průměrného teoretického toku procesy 3,5 

ks/pracovní cyklus jsou pak uvedeny na obrázku 6 a obrázku 7. Výsledné toky a zásoby při 

experimentech 3 a 4 jsou k dispozici na obrázku 8. 

 

a) b) 



 

18 

Obrázek 6 Simulační experiment 3 – grafy aktuálních odchylek procesů P1 až P5 od 

průměrného teoretického toku procesy 3,5 ks/pracovní cyklus. Zásobování 

procesu P1 v režimu JIT, kdy zásoba Z1 je nulová. 

 
 

(Zdroj: Formánek, 2015) 

 

 

Tabulka 3 Simulační experiment 3 – hodnoty TTPC a STPC  

(TTPC – teoretický materiálový tok procesem v daném výrobním cyklu; STPC – 

skutečný materiálový tok procesem v daném výrobním cyklu) 

PROCES TOK 
PRACOVNÍ CYKLUS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P1 
TTPC 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

STPC 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

P2 
TTPC 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

STPC 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

P3 
TTPC 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

STPC 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

P4 
TTPC 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

STPC 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

P5 
TTPC 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

STPC 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

 

P1 P2 P3 P4 P5 
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Obrázek 7 Simulační experiment 4 – grafy aktuálních odchylek procesů P1 až P5 od 

průměrného teoretického toku procesy 3,5 ks/pracovní cyklus. Zásobování 

procesu P1 v režimu JIT, zásoba Z1 je nulová. 

 
 

(Zdroj: Formánek, 2015) 

 

 

Tabulka 4 Simulační experiment 4 – hodnoty TTPC a STPC  

(TTPC – teoretický materiálový tok procesem v daném výrobním cyklu; STPC – 

skutečný materiálový tok procesem v daném výrobním cyklu) 

PROCES TOK 
PRACOVNÍ CYKLUS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P1 
TTPC 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

STPC 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

P2 
TTPC 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

STPC 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

P3 
TTPC 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

STPC 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

P4 
TTPC 1 6 3 5 1 2 2 1 3 2 

STPC 1 5 3 3 1 2 2 1 3 2 

P5 
TTPC 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

STPC 1 3 3 3 3 2 2 1 3 2 

 

 

P1 P2 P3 P4 P5 
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Obrázek 8 Tok procesy a zásoby procesů v průběhu výrobních cyklů – a) simulační 

experiment 3;  b) simulační experiment 4. 

 
 

(Zdroj: Formánek, 2015) 

 

 

4  VÝZNAM STABILITY VÝROBNÍCH PROCESŮ PRO FIRMY 

 

Z prostého porovnání obrázků 5 a 8 vyplývá hlavní výhoda stabilních procesů pro firmy. 

Pokud totiž připustíme velké změny parametrů polohy i úrovně variability sledovaných 

znaků, byť jen u části procesů (srovnej experiment 3 a experiment 4), hrozí výrazné nesplnění 

požadovaných příznaků a výstupů jednotlivých procesů. Můžeme tedy – i na základě 

experimentů – konstatovat, že máme-li ve firmě nestabilní procesy: 

 

• ve firmě zákonitě vznikají velké zásoby, výroba se prodražuje, 

• nedají se optimálním způsobem plánovat zdroje (lidské, materiálové atd.), 

• vznikají různé druhy ztrát, 

• nelze aplikovat „štíhlé metody“ řízení. 

 

a) b) 
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Z výše uvedeného tedy vyplývá, že v případě nestabilních procesů se výroba celé firmy 

prodražuje a firma se stává nekonkurenceschopnou (srovnej průběhy zásob na obrázku 5 

a obrázku 8). Naopak jsme-li ve firmě schopni udržet stabilní procesy, můžeme si dovolit 

zavádět „štíhlé metody řízení“ a v podstatě vyrábět bez zásob. V takovém případě pak 

můžeme hovořit o řízení tahem (angl. pull principle). Při důsledném řízení tahem a stabilních 

procesech (experiment 3) můžeme navíc aplikovat jen průměrně rychlý pracovní rytmus, 

přičemž výsledný výstup (materiálový průtok všemi procesy) bude vyšší, než při vysokém 

pracovním rytmu s nestabilními procesy. Průběhy na obrázcích 3 až 8 tuto skutečnost jasně 

potvrzují. 

 

 

ZÁVĚR 

 

Příspěvek pomocí relativně jednoduchých simulačních experimentů dokazuje, jak vysokou 

důležitost mají pro firmy stabilní výrobní procesy. Že i nižší pracovní tempo (tj. méně 

operátorů, méně strojů atd.) při stabilních výrobních procesech může ve svém důsledku 

poskytovat vyšší materiálový a hodnotový tok, než vysoké pracovní tempo při nestabilních 

procesech. Nestabilní procesy navíc velmi často způsobují významné logistické problémy, 

nekvalitu a nespokojenost zákazníků. To se pak samozřejmě odráží i na „úspěšnosti“ 

výrobních firem na trzích. Na úplný závěr musíme ještě zdůraznit, že ke stabilitě výrobních 

procesů patří také adekvátní firemní kultura a vysoká disciplinovanost týmů. Tato 

disciplinovanost však nesmí potlačovat žádoucí kreativitu a flexibilitu pracovníků. To je však 

už zase jiné téma a jiná problematika. 
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ABSTRACT 

 

Shop Floor Management (hereinafter SFM) is currently considered as the most advanced and 

the most effective form of leadership in the workplace. The main advantage of SFM is that 

very effectively promotes harmonious development of processes. SFM is not based on a 

complicated theory. SFM is based just only on a very logical assumption that the most 

effective control is a direct control at the point where the problems arise. SFM therefore 

assumes very frequent (even constant) presence of managers directly at the place where the 

problems arise. This means presence directly on manufacturing sites, in engineering 

departments, research and development departments, sales departments, etc. Managers are 

thus very familiar with the issues and situations in the workplace, for which they are 

responsible. They also have the opportunity to watch deviations from the standards directly. 

SFM also allows us to make important decisions with no time losses and solve problems in an 

appropriate manner. The paper presents our experience we have gained with SFM 

introduction into manufacturing and engineering processes. 

 

 

KEY WORDS 

 

Lean methodology, process stability, shop floor management, material flow, pull principle. 

 

 

ÚVOD 

 

Shop Floor Management (SFM) je v současnosti považován za nejpokrokovější a nejúčinnější 

formu leadershipu na pracovišti. V některých firmách je však SFM stále opomíjeným a někdy 

i docela neznámým modelem řízení výroby. Příspěvek má za cíl na SFM upozornit, vysvětlit 

jeho hlavní principy a seznámit s některými praktickými zkušenostmi, které byly získány při 

jeho budování. Svým holistickým pojetím má SFM navíc dopad i na minimalizaci rizik a 

zlepšování kvality. V souladu s moderními metodami řízení směruje SFM hlavní důraz a 

energii managementu do „předních linií“ firem. Nezavádí tedy žádná nová podpůrná opatření 

či metody. Strategie SFM představuje především skutečnou změnu firemní kultury, která 

umožní, aby docházelo k harmonickému rozvoji procesů a jim odpovídajících činností. SFM 
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zároveň vyžaduje vysokou úroveň disciplíny a konzistentního chování celého řídicího týmu. 

Strategie SFM tak pomáhá dosahovat „štíhlého úspěchu“ firem (Staufen, 2014). I když je 

metodika štíhlé výroby dnes již dostatečně dobře známa, není vůbec jednoduché ji uvádět v 

život. Tuto skutečnost potvrdí každý, kdo štíhlou výrobu někdy zaváděl. Nejtěžší na štíhlé 

výrobě je pak vlastní začátek, kdy se kromě mnoha jiných věcí snažíme měnit i myšlení lidí. 

Některé naše zkušenosti při zavádění SFM budeme v příspěvku prezentovat. Koncept, který je 

v příspěvku prezentován, byl navržen pro firmu XY. Koncept se v současnosti realizuje. 

 

 

1  SPRÁVNÝ POSTUP PŘI BUDOVÁNÍ ŠTÍHLÉ VÝROBY 

 

Každý, kdo chce začít budovat štíhlou výrobu, resp. štíhlou firmu, se musí nejdříve 

rozhodnout pro způsob, jak bude postupovat. Co bude řešit jako první, co bude řešit jako 

druhé atd. Na základě našich zkušeností můžeme doporučit, aby se při budování štíhlé výroby 

postupovalo v souladu s obrázkem 1. To znamená, že nejdříve bychom měli své úsilí zaměřit 

na dosažení bezporuchovosti a stability procesů (Formánek, 2015). S tím souvisí také 

efektivní údržba, čistota a pořádek na pracovišti. Druhý krok by se měl zaměřit na plynulý tok 

jednoho kusu od vstupu až po výstup jednotlivých procesů. Třetí krok by měl být hlavně o 

správném taktu výroby. Především to platí o hromadné výrobě. U kusové či zakázkové výrobě 

je to s taktem poněkud složitější, nicméně i tady platí, že takt určuje zákazník. Ve čtvrtém 

kroku by již mělo být vše zaměřeno na řízení výroby tahem (pull principle). 

 

Obrázek 1 Čtyři základní charakteristiky procesu štíhlé výroby 

 

 
 

(Zdroj: Maxan, 2015) 
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2  SHOP FLOOR MANAGEMENT - SFM 

 

Jak již bylo řečeno výše, podstatou strategie SFM je aplikace velmi účinných nástrojů 

managementu, které podporují vysoký a dlouhodobě udržitelný výkon pracovních týmů. SFM 

toho dosahuje hlavně změnou v chování manažerů ve firmě. (Kulturu každé firmy určuje 

skutečné chování manažerů a nikoli „zbožná přání“ ve formě různých psaných pravidel 

v „Code of Conducts“, která se stejně dodržují jen tehdy, kdy se to firmám hodí“). Stručně 

můžeme strategii SFM charakterizovat následujícím způsobem: 

• SFM se soustřeďuje na kritické úkoly vyžadující zvláštní způsoby chování a aplikaci 

zvláštních nástrojů managementu. 

• SFM definuje strukturovaný průběh dne, definuje a vizualizuje procesy a aplikuje 

standardy přispívající ke zvyšování výkonu manažerů. 

• SFM pomáhá manažerům najít vhodnou roli v závislosti na situaci. Mohou například 

přijmout roli disciplinárního nadřízeného, roli trenéra, roli moderátora nebo roli 

mentora (také obrázek 7). 

• V rámci SFM zvládají manažeři své vůdčí úkoly přímo na pracovišti.  

• Nástroje SFM poskytují manažerům podporu při plnění jejich vůdčích úkolů.  

• SFM zaměřuje veškerou energii manažerů do předních linií. Přesněji řečeno na 

samotný dílenský personál, což při optimálních podmínkách může vést 

k dramatickému zlepšení produktivity a tvorby přidané hodnoty (Suzaki, 1993). 

 

Protože by měl SFM zároveň plnit i funkci komunikačního standardu, měl by zahrnovat i 

veškerou komunikaci ve výrobě. Mezi klíčové komunikační prvky SFM patří: 

• Komunikační centra. 

• Akční plány s vizualizací priorit, přijatých rozhodnutí, termínů a odpovědností. 

• Komunikační prvky typu „Go and See“ umožňující, aby zaměstnanci byli stále 

v kontaktu s vedením firmy. 

• Vhodný eskalační proces. 

• Monitorování klíčových výrobních ukazatelů, jakými jsou např.: OEE, ukazatele 

produktivity, ukazatele kvality, kvalita dodávek, množství znehodnoceného materiálu 

atd. 

 

Podrobně je návrh komunikačního standardu pro firmu XY prezentován v (Formánek et al., 

2015). 

 

 

3  OPTIMÁLNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA JAKO PEVNÁ PÁTEŘ SFM 

 

Aby mohla strategie SFM vůbec vzniknout, je dle našeho názoru nutné nejdříve vytvořit 

pevnou páteř celého systému v podobě optimálně navržené organizační struktury. Omezíme-li 

se pouze na úroveň výroby, je nutno především definovat: 

 

• pracovní model – počet směn, 
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• pracovní týmy, 

• konkrétní odpovědnost jednotlivých týmů a 

• konkrétní rozdělení pracovních strojů. 

 

Na obrázku 2 a 3 jsou příklady popisu práce předáka a směnového manažera (mistra). 

Prezentované popisy práce by měly pro účely SFM postačovat. (Pozor, neřešíme popis 

pracovní pozice v rámci HR!). 

 

 

Obrázek 2 Příklad popisu práce předáka – hlavní úkoly a povinnosti 

 

 
 

(Zdroj: Maxan, 2015) 

 

 

4  PRINCIPY SFM 

 

Máme-li zajistit dlouhodobou udržitelnost strategie SFM, měli bychom definovat několik 

základních principů, kterými se bude koncept SFM řídit. Jsou to především (obrázek 4): 

 

• pravidelná a nezkreslená komunikace, 

• prioritizace největších problémů, 

• princip „Go & See“, 

• strukturované řešení problémů a 

• procesní potvrzení. 

 

 

4.1  Pravidelná a nezkreslená komunikace 

 

Hovoříme-li o řízení pracovních týmů, hovoříme především o komunikaci. Komunikace 

vhodná pro SFM je zde chápána následovně: 
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• Komunikace má být jasná, důsledná a účinná jak horizontálně (tzn. hlavně mezi 

jednotlivými týmy na dané úrovni), tak vertikálně mezi jednotlivými hierarchickými 

úrovněmi. 

• Všechny úrovně jsou náležitě informovány o situaci ve firmě. 

• Schůzky mají být účinné a efektivní. 

 

 

Obrázek 3 Příklad popisu práce směnového mistra (směnového manažera) – 

hlavní úkoly a povinnosti 

 

 
 

(Zdroj: Maxan, 2015) 

 

 

Pro správnou a transparentní komunikaci je nutná také kvalitní vizualizace, ideálně 

prostřednictvím indikátorů stavu, které jsou na pracovišti viditelné na dálku. Tyto požadavky 

by měly v rámci SFM také naplňovat eskalační proces a komunikační a vizualizační standardy 

(Formánek et al., 2015). 

 

 

4.2  Prioritizace největších problémů 

 

Prioritizace největších problémů je neoddělitelnou zodpovědností všech vedoucích 

pracovníků, kteří jsou zahrnuti do SFM procesů. Z mnoha problémů a úkolů, které se v 

průběhu pracovního dne nebo směny objeví, je vždy nutné volit pouze ty, které jsou klíčové, 

řešitelné a přidělitelné a ostatní postoupit k řešení v rámci nastavených pravidel eskalačního 

procesu. Způsob prioritizace problémů pak úzce souvisí s vizualizačním a komunikačním 

standardem (Formánek et al., 2015). 
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4.3  Princip „Go & See“ 

 

Princip „Go & See“ neboli „jdi a podívej se“, je klíčovým principem SFM. Ovlivňuje nejen 

podnikovou kulturu společnosti, ale i způsob řešení problémů. Nabádá management k řešení 

příčin problémů tam, kde problémy skutečně vznikají. To znamená, že technický problém se 

řeší přímo na pracovišti a nikoli diskusí v konferenční místnosti s lidmi, kteří k řešení 

problému nejsou kompetentní. Tento princip slouží k zajištění objektivnosti a relevantnosti 

dat a k případné okamžité pomoci, pokud je zapotřebí. 

 

 

Obrázek 4 Principy Shop Floor Managementu 

 

 
 

(Zdroj: Maxan, 2015) 

 

 

4.4  Strukturované řešení problémů 

 

Princip strukturovaného řešení problémů se týká několika základních postupů, které jsou dle 

našeho názoru klíčové pro efektivní a strukturované řešení problémů. Cílem tohoto principu 

jsou: 

 

• podpora strukturovaných postupů při řešení problémů, 

• úplné a detailní písemné záznamy zpracovávaných poznatků, 

• podpora učení, přesnosti a spolupráce a 

• vytváření transparentních řešení problémů. 

 

Princip strukturovaného řešení problémů podporuje strukturované postupy řešení. Obsahuje: 

Titul, popis problému a jeho pozadí, požadovaný stav, analýzu příčin a opatření a také 

sledování a rozšíření v rámci organizace. Formát PDCA (angl. Plan-Do-Check-Act) není 
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určen k vyplnění jednou osobou. Pomocí PDCA provází vedoucí pracovník jemu podřízené 

zaměstnance jednotlivými fázemi řešení problémů. Cílem je dosáhnout bezprostředního 

provázání řešení problémů s dalším osobním rozvojem zaměstnanců. 

 

 

4.5  Procesní potvrzení 

 

Pomocí procesního potvrzení vedoucí pracovníci ověřují dodržování definovaných standardů 

s cílem určit, ve kterých oblastech je potřeba podpory a možnosti získání návrhů na zlepšení 

procesů, pracovišť nebo standardů.  Dle našeho názoru by procesní potvrzení mělo sloužit k: 

 

• zajištění dodržování procesních standardů a standardů pracovních míst, 

• získání zlepšovacích návrhů a určení dalších aktivit v případě, že pracovníci 

nedodržují standardy a 

• potvrzení zavedení a zvýšení efektivity nápravných opatření. 

 

Pomocí procesního potvrzení je možné kontrolovat dodržování dříve definovaných standardů, 

které se týkají práce samotné nebo konkrétního pracovního místa. Poté je předána zpětná 

vazba vedoucímu pracovníkovi. V případě, že standard není dodržován, je rozhodnuto, jaké 

opatření musí být provedeno, aby bylo zajištěno jeho kontinuální dodržování. 

 

 

Obrázek 5 SFM úrovně I, II, III a IV firmy XY 

(N/A – není aplikováno, angl. Not Available , Not Applicable) 

 

 
 

(Zdroj: Maxan, 2015) 

 

 

4.6  Úrovně Shop Floor Managementu 

 

Na základě dříve uvedených postupů se SFM proces rozpadá do jednotlivých úrovní, aby co 

nejlépe a co nejefektivněji pomáhal řešit jednotlivé principy. Pro firmu XY bylo definováno 
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šest úrovní SFM. Tyto úrovně zahrnují do procesu SFM každého pracovníka od operátora až 

po ředitele firmy. 

 

Jak je z tabulek na obrázcích 5 a 6 patrné, má každá ze šesti úrovní SFM přesně definované 

účastníky, přesně definovaný časový rámec, přesně definované klíčové indikátory a přesně 

definovanou příslušnou agendu. Těchto šest úrovní bylo následně rozšířeno o základní 

pravidla, která pracovníci na jednotlivých úrovních musí dodržet, mají-li jednotlivé SFM 

úrovně probíhaly hladce a efektivně. Například: 

 

• úklid pracoviště má být proveden 30 minut před předáním směny a předání směny 

bude probíhat za provozu stroje; 

• operátoři si předávají zařízení v těchto časových intervalech: 5:55 až 6:00, 13:55 až 

14:00, 21:55 až 22:00; 

• převzetí pracoviště operátorem z následující směny musí být potvrzeno podpisem. 

 

 

Obrázek 6 SFM úrovně V a VI firmy XY 

 

 
 

(Zdroj: Maxan, 2015) 

 

 

ZÁVĚR 

 

Koncepce SFM je strategie řízení, která není složitá k pochopení. Je však nesmírně obtížné 

její principy – byť jednoduché a snadno pochopitelné – bezezbytku naplnit. Při jejím 

prosazování se totiž mění nejen firemní kultura, ale také jinak přirozené chování lidí. 

Dlouhodobě se klade především důraz na odpovědnost a disciplinovanost týmů. Zároveň se 

však vyžaduje i dostatečná kreativita a flexibilita. Důslednou aplikací SFM můžeme také 

účinně minimalizovat možná rizika, která se při řízení běžně vyskytují. Zlepšení kvality je pak 

už jen logickým důsledkem optimální aplikace SFM. V příspěvku byly prezentovány některé 

naše zkušenosti, které byly získány při prosazování SFM do výroby. 
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Obrázek 7 Role vedoucích pracovníků (manažerů) firmy XY. Vedoucí pracovník 

(manažer) jako disciplinární nadřízený, jako trenér, jako moderátor a jako 

mentor. 

 

 
 

(Zdroj: Maxan, 2015) 
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ABSTRACT 

 

Efficient communication and easy understanding visualization are very important and 

inseparable parts of Shop Floor Management (hereinafter SFM). Speaking about efficient 

communication we mean a reduction of reaction time and a transparent and consistent 

information flow. This information flow should be based on a structured daily routine with 

standard content and reporting. This type of communication leads to quick decisions based on 

facts. Speaking about visualization we mean above all visualization of standards, current 

situation and targets. Also transparent documentation of problems and measures can be very 

helpful. The paper presents some our experience we have gained with SFM projects. Efficient 

communication and transparent visualization were one of the most important parts of this.  

 

 

KEY WORDS 

 

Shop floor management, information flow, efficient communication, transparent visualization 

 

 

ÚVOD 

 

Shop Floor Management (dále jen zkráceně SFM) je již nějakou dobu znám jako jedna z 

nejúčinnějších strategií řízení pracovních týmů ve výrobě. Jeho nedílnou a velmi podstatnou 

součástí je i efektivní komunikace a transparentní vizualizace. Efektivní komunikace 

umožňuje redukovat čas, který manažeři potřebují k přijetí rozhodnutí. Pravidelné a správným 

a standardním způsobem strukturované informace zase minimalizují možná nedorozumění a 

rizika, ke kterým může dojít vlivem nedostatečné informovanosti lidí ve výrobě. 

Transparentní vizualizace zase pomáhá vhodným způsobem vizualizovat situaci ve výrobě a 

míru plnění cílů. Příspěvek prezentuje koncept, který byl navržen pro komunikaci a 

vizualizaci v rámci SFM pro firmu XY. Koncept se v současnosti realizuje. Zanedlouho bude 

možné se s ním setkat přímo ve výrobě. 
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2 Correspondence address: Igor, Maxan; email: igor.maxan@cz.abb.com; institution: ABB, s.r.o., K Zyfu 929, 

72000 Ostrava – Hrabová, Czech Republic; www.abb.com 
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1  FRAKTÁLOVÁ ORGANIZACE 

 

Firma XY má fraktálovou organizaci. V zájmu lepšího porozumění si fraktálovou organizaci 

nejdříve stručně vysvětlíme. Fraktálovou organizaci lze charakterizovat jako otevřený systém, 

který se skládá ze samostatně a proaktivně jednajících prvků – tzv. fraktálů. Fraktály můžeme 

popsat jako množinu několika prvků, které se stále opakují a které vytvářejí velmi různorodé, 

komplexní struktury přizpůsobené plněným úkolům. Dynamická organizační struktura 

fraktálového podniku tak v optimálním případě připomíná živý organismus (obrázek 1). 

 

 

Obrázek 1 Fraktálová organizace firmy 

(A, B – vyšší fraktály; LF – logistický fraktál; SF – servisní fraktál; VF – výrobní 

fraktál) 

 

 
 

(Zdroj: Košturiak, 2007; upraveno autorem) 
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Následuje stručná charakteristika hlavních vlastností fraktálů (Košturiak, 2007): 

 

• Orientace na cíle. Podobně jako u včelího společenství, tak i u fraktálové organizace 

je důležitá orientace na společné cíle, které jsou rozpracovány od nejvyšší podnikové 

vize a strategie až na nejnižší úrovně – tzv. fraktály. Tyto cíle musí být propojené tak, 

aby všichni „tahali za jeden provaz“. Navíc stejným směrem! Každý pracovník a 

organizační jednotka se chovají podle toho, jak jsou měření a hodnocení. Proto musí 

být systém cílů napojený na systém měření, hodnocení a odměňování. 

• Dynamika je stejně důležitým principem jako orientace na cíle. Fraktály nečekají na 

příkazy, směrnice a příležitosti, ale působí dynamicky, vyvíjejí se tak, že rostou, nebo 

se redukují, tak jak to vyžaduje prostředí, ve kterém fungují. I pro podniky platí 

podobně jako pro živé organismy – ti co nebudou umět reagovat na změny, ti co 

nebudou mít ve své organizaci dynamiku a adaptabilitu na změny ve svém okolí - 

skončí jak dinosauři nebo Titanic (k nepružnosti se přidala pýcha). 

• Podobnost. Fraktály mají organizaci, která se zjemňuje podle jednoho principu – tuto 

vlastnost nazýváme podobností fraktálů. Fraktály si poskytují vzájemně služby, sledují 

společné cíle organizace. Kooperace fraktálů je budována na základě vztahů zákazník 

– dodavatel. Výrobní fraktál je součástí vyššího fraktálu a toto organizační schéma se 

opakuje. Centrální úkoly údržby, logistiky, kvality, technické přípravy výroby a 

dalších oblastí zabezpečují specializované fraktály – např. logistický fraktál, servisní 

fraktál (obrázek 1). 

• Samooptimalizace probíhá v malých a velmi rychlých řídících okruzích. Každý okruh 

má určité požadavky, vytváří užitek pro jiné okruhy a dostává za to odpovídající 

protihodnotu. 

• Samoorganizace. Fraktály mají jasně definované oblasti působení a cíle, ale je jim 

ponechaná samostatnost v prostředcích a metodách, jak těchto cílů dosahovat. Tato 

vlastnost se nazývá samoorganizace. 

 

 

2  SFM VIZUALIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ STANDARD 

 

Aby mohl SFM splnit úlohu vizualizačního a komunikačního standardu, byl pro firmu XY 

navržen způsob vizualizace, který bude vhodným způsobem zobrazovat klíčové informace 

týkající se SFM. Jako informační prostředky byly vybrány informační tabule, které budou 

umístěny přímo na výrobní ploše firmy. 

 

Informační tabule byly rozděleny na dva základní druhy. Jsou to: 

 

• SFM tabule výrobního fraktálu a 

• SFM tabule pracovního týmu 

 

Toto rozdělení informačních tabulí bylo zvoleno s ohledem na relevantnost informací, pro 

které jsou jednotlivé informační tabule určeny. A také tak, aby tabule reflektovaly informace 

v závislosti na navržené organizační struktuře. 
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Obrázek 2 Informační tabule výrobního fraktálu 

(XYPS – výrobní systém firmy XY; environment – životní prostředí) 

 

 
 

(Zdroj: Maxan, 2015) 

 

2.1  SFM informační tabule výrobního fraktálu 

 

SFM informační tabule výrobního fraktálu pro firmu XY byly navrženy tak, že se skládají ze 

tří samostatných částí (obrázek 2). Zjednodušeně je lze označit jako levou část, střední část a 

pravou část. 

 

• Levá část SFM informační tabule výrobního fraktálu byla navržena tak, aby 

zobrazovala informace týkající se především rozmístění strojů, pracovišť a potřebných 

dokumentů (např. popisy procesů, dokumentace k nápravným opatřením, výsledky 

zákaznických auditů, auditů životního prostředí, auditů bezpečnosti práce atd.) 

• Prostřední část SFM informační tabule výrobního fraktálu je zamýšlená k tomu, 

aby zahrnovala informace týkající se výrobního systému firmy, strategického systému 

závodu, přehledu plnění celozávodních i fraktálových cílů atd. 

• Pravá část SFM informační tabule výrobního fraktálu byla zase navržena tak, aby 

prezentovala SFM fraktálové indikátory. Podrobněji jsou tyto indikátory prezentovány 

na obrázcích 4 až 8. 
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Obrázek 3a SFM informační tabule fraktálu, resp. pracovního týmu firmy 

(S – bezpečnost, angl. Safety; Q – kvalita, angl. Quality; C – náklady, angl. Cost; 

D – dodávky, angl. Delivery). 

 

 
 

(Zdroj: Maxan, 2015) 

 

Aby bylo možné zajistit komunikační a vizualizační standard SFM, bylo nutné navrhnout 

strukturu indikátorů, které budou mít vazbu na celozávodní cíle a zároveň budou na úrovni 

SFM ovlivnitelné a vyhodnotitelné. Tyto indikátory (KPI) jsou důležitými parametry pro 

předávání informací a vyhodnocení výsledků jednotlivých týmů, směn, výrobních linek a 

fraktálů, jejichž výsledky následně ovlivňují celkové plnění celozávodních cílů, tak jak bylo 

dříve definováno v rámci jednotlivých úrovní SFM. 

 

Vizualizační standard SFM byl navržen tak, aby zahrnoval následující indikátory: 

 

• S – bezpečnost (angl. Safety), 

• Q – kvalita (angl. Quality), 

• C – produktivita (angl. Cost), 

• D – plnění plánu, dodávky (angl. Delivery). 

 

Přestože oblast bezpečnosti práce a zdraví na pracovišti není jedním z klíčových ukazatelů 

firmy XY, byly do návrhu vizualizačního standardu SFM zahrnuty. Ostatní indikátory byly 

navrženy tak, aby navazovaly na celozávodní cíle. 

 

1. řádek 

2. řádek 

3. řádek 

4. řádek 

5. řádek 

1. sloupec 2. sloupec 3. sloupec 4. sloupec 
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Tabulka na obrázku 3 definuje standard SFM informační tabule fraktálu, resp. pracovního 

týmu. Je rozdělena do pěti řádků a čtyř sloupců. Každá z řad má definovaná pravidla pro 

aktualizaci a způsob vyplnění. Aby bylo na první pohled jasné, jak s informacemi na tabulích 

pracovat, jsou na tabuli definovaná i pravidla pro zacházení. Tato pravidla jsou v detailu 

uvedena na obrázcích 4 až 7. 

 

 

Obrázek 3b SFM informační tabule fraktálu, resp. pracovního týmu firmy 

(S – bezpečnost, angl. Safety; Q – kvalita, angl. Quality; C – náklady, angl. Cost; 

D – dodávky, angl. Delivery). 

 

 
 

(Zdroj: Maxan, 2015) 

 

Pro každý z indikátorů byl následně navržen akční plán, který slouží jako pomocný nástroj k 

odhalení kořenových příčin problému pomocí strukturovaného řešení, což je jeden z principů 

SFM. Cílem tohoto akčního plánu jsou: 

 

• podpora strukturovaných postupů při řešení problémů, 

• precizní písemné zaznamenání zpracovaných poznatků, 

• podpora učení, přesnosti a spolupráce, 

• vytváření transparentního řešení problémů. 

 

Princip strukturovaného řešení problémů podporuje strukturované postupy při jejich řešení. 

Obsahuje: Titul, popis problému a jeho pozadí, požadovaný stav, analýzu příčin a opatření a 

1. řádek 

2. řádek 

3. řádek 

4. řádek 

5. řádek 

Situace: Denní aktualizace; provádí procesní manažer 

(vedoucí linie/fraktálu) 

Písmeno ukazatele: Aktualizace každou směnu; provádí směnový 

manažer (mistr) – S, Q, C, D 

Ukazatele: Denní aktualizace; provádí procesní manažer 

(vedoucí linie/fraktálu) 

Akční plán (PDCA): Denní aktualizace; provádí procesní manažer 

(vedoucí linie/fraktálu) 

Pravidla: Popis zacházení s tabulí 

1. sloupec 2. sloupec 3. sloupec 4. sloupec 
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také sledování a rozšíření v rámci organizace. Návrh struktury akčního plánu reflektuje 

detailně tabulka na obrázku 8. 

 

 

Obrázek 4 Ukazatel bezpečnosti S (angl. Safety) na SFM informační tabuli fraktálu, 

resp. pracovního týmu firmy (prvek v 5. řádku a v 1. sloupci na obrázku 3) 

 

 
 

(Zdroj: Maxan, 2015) 

 

 

2.2  SFM informační tabule pracovního týmu 

 

Se stejnou logikou, s jakou byla navržena SFM tabule pro výrobní fraktál, byla navržena i 

informační tabule pro jednotlivé pracovní týmy (obrázek 9), které jsou definovány v rámci 

návrhu organizační struktury firmy. Rozdíl mezi SFM informačními tabulemi fraktálu a týmů 

jsou jen v zobrazených informacích, kdy informace na týmové tabuli jsou relevantní pouze 

pro daný tým a reflektují pouze jeho výsledky. 

 

Část tabule na obrázku 9 je vyhrazena procesu kontinuálního zlepšování (angl. Continuous 

Improvement Process – CIP). Úkoly CIP by měly být stále v centru pozornosti jak řadových 

pracovníků, tak manažerů společnosti, kteří by je měli zohledňovat ve své každodenní práci. 

Proto mají své nezastupitelné místo na informační tabuli. Úkoly CIP tak zajišťují kontinuitu 

a udržitelnost vývoje směrem ke štíhlé organizaci tím, že formou malých kroků zlepšují 

každodenní pracovní činnosti a procesy. V rámci definování hladin eskalačního modelu pak 

CIP definuje pravidla, která vedou k řešení problémů o různém stupni složitosti. 
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Obrázek 5 Ukazatel kvality Q (angl. Quality) na SFM informační tabuli fraktálu, resp. 

pracovního týmu firmy (prvek v 5. řádku a v 2. sloupci na obrázku 3) 

 

 
 

(Zdroj: Maxan, 2015) 

Obrázek 6 Ukazatel nákladů C (angl. Cost) na SFM informační tabuli fraktálu, resp. 

pracovního týmu firmy (prvek v 5. řádku a v 3. sloupci na obrázku 3) 

 

 
 

(Zdroj: Maxan, 2015) 
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Obrázek 7 Ukazatel dodávek D (angl. Delivery) na SFM informační tabuli fraktálu, 

resp. pracovního týmu firmy (prvek v 5. řádku a v 4. sloupci na obrázku 3) 

 

 
 

(Zdroj: Maxan, 2015) 

Obrázek 8 Akční plán (PDCA) výrobního fraktálu, resp. pracovního týmu firmy (prvky 

v 4. řádku a v 1. až 4. sloupci na obrázku 3) 

 

 
 

(Zdroj: Maxan, 2015) 
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Obrázek 9 SFM informační tabule pracovního týmu firmy 

(CIP - kontinuální proces zlepšování, angl. Continuous Improvement Process; 

způsob řešení problémů, které by měly být v centru pozornosti managementu 

společnosti) 

 

 
 

(Zdroj: Maxan, 2015) 

 

Obrázek 10 Blokové schéma eskalačního procesu. Proces řešení problému a adekvátní 

paralelní informační tok. 

 

 
 

(Zdroj: Maxan, 2015; upraveno) 

 

Proces řešení problému 
na pracovišti 

Informační tok 
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3  ESKALAČNÍ PROCES 

 

Jako klíčový článek SFM, který určuje chování pracovníků v nestandardních situacích a 

pomáhá jim je správně řešit, byl definován eskalační proces. Ten je obecně popsán 

obrázkem 10. Z obrázku 10 je zřejmá odpovědnost a způsob komunikace v případě problému 

na zařízení, se kterým si operátor neví rady. Levá strana eskalačního procesu popisuje proces 

řešení problému na pracovišti, pravá strana definuje paralelní informační tok, který je nutné 

zachovat, aby řídící úrovně byly schopny náležitě a včas reagovat na nastalou situaci. Pro 

firmu XY bylo v souvislosti s eskalačním procesem definováno šest úrovní SFM. Blíže v 

(Formánek et al., 2015; Maxan, 2015). 

 

 

ZÁVĚR 

 

V příspěvku prezentujeme koncept SFM komunikace a vizualizace, jak byl navržen pro firmu 

XY (Maxan, 2015). Tento koncept se v současné době realizuje a v dohledné době bude 

funkční. Protože se česky psaná odborná literatura problematice SFM téměř nevěnuje, chtěli 

jsme tímto příspěvkem poskytnout zájemcům o aplikaci a implementaci SFM základní 

studijní materiál. Vzhledem k omezenému rozsahu příspěvků v časopise nebylo možné 

všechna témata dopodrobna vysvětlit. Zájemce o podrobnější informace proto odkazujeme na 

zahraniční literaturu a internetové zdroje. 
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ECONOMICS AND FINANCE 

 

 

DILEMMAS OF INNOVATIVE DYNAMISM  

AND SOCIAL RESPONSILITY  
 

Zdenek MIKOLÁŠ1 
 

 

ABSTRACT  

 

The paper presents the findings from research activities. It focuses on the dilemmas of 

growing dynamics of innovation and related corporate social responsibility. The author 

draws attention to the disparity between the economic and physical time of products, and 

manpower as well. 

 

 

KEY WORDS 

 

Innovation, social responsibility, time, potential, structure, dynamics. 

 

 

ÚVOD  

 

Žijeme v částečném objetí dogmatu, že inovace jsou jen pozitivní charakteristikou 

ekonomického a společenského rozvoje.2 Pokud se dočítáme ve statistikách a odborné 

literatuře o inovačním dynamismu, pak zjišťujeme, jak zaostáváme (ČR) za světem atd. Ale 

schází nám odpověď, proč je tomu tak! Nikdo si nepoložil otázku, jak se chápe a projevuje 

inovace v celospolečenském kontextu. Inovace jsou často chápany jako zaklínadlo bez 

odpovědi, zda jde o inovaci společensky potřebnou či nikoli. 

 

V posledních letech jsme si zvykli na to, že inovace se chápe pouze jako pozitivní jev.3 Pouze 

málo je těch, kteří upozorňují na skutečnost, že inovace mohou vstupovat i do záporných 

řádů.4 Navíc pod pojmem dynamismus se v současné době obvykle chápe slovo „růst“, tzn. 

více, výkonněji apod. Tedy inovační dynamismus tendenčně by se mohl popsat jako „růst 

množství inovací bez ohledu na to, zda jsou pro společnost pozitivní či negativní“, ... hlavně 

ať je zajištěn růst hospodářských výnosů, HDP atd.  

 

                                                 
1 Correspondence address: prof. Zdeněk Mikoláš, Ph.D.; telephone: + 420 595228131; cell phone: +420 

737207967; email address: zdenek.mikolas@vsp.cz; institution: Vysoká škola podnikání, a.s. Ostrava, 

Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava, Czech Republic; www.vsp.cz   
2 Příspěvek je shrnutím výzkumných aktivit autora v rámci programu Katedry podnikání a managementu VŠP 

"Kvalita podnikání pro život". 
3 viz J. Schumpeter, Oslo manual OECD (Mikoláš, 2011) 
4 viz F. Valenta, P. Švejda, M. Pittner (Mikoláš, 2011)  
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Dovoluji si tedy ve svém příspěvku upozornit na to, že zejména na počátku 21. století 

inovační dynamismus především v průmyslové výrobě se dostává do střetu s klasickými 

paradigmaty. Jinými slovy řečeno, že inovační dynamismus je rozporuplný. Vzájemně se 

střetávají zájmy společenské zodpovědnosti podnikání, ekonomické optimalizace 

podnikového hospodářství, rozvoje znalostní společnosti a dynamiky inovačních cyklů. 

 

 

1  INOVACE A SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST PODNIKÁNÍ1  

 

Předchozí myšlenky v úvodu rozviňme do následujících tezí. Inovace průmyslového produktu 

zahrnuje především tři skutečnosti: 

 

- Zvyšují se kvalitativní (funkční aj.) parametry inovovaného produktu. 

- Nové poznatky o materiálech, surovinách a zdrojích umožňují dosáhnout jejich větší 

„výtěžnost“, tzn., můžeme ze stejného kvanta zdroje získat větší rozsah produkce, 

delší životnost apod. 

- V důsledku nových poznatků se mění technologie výroby, tudíž tentýž objem 

produkce vyrábíme po inovaci za kratší čas – tzn., zkracují se inovační, výrobní, 

prodejní, investiční aj. cykly.   

Na následujícím obrázku č. 1, výše uvedené myšlenky jsou znázorněny graficky. Nulou (0) 

označujeme původní produkt, jedničkou (1) produkt z následujícího inovačního cyklu. 

 

Na ose y (kvalita) je znázorněn růst kvalitativních parametrů nového produktu. Na ose x 

(rozsah) je znázorněna změna rozsahu využití (výtěžnost) zdrojů, tzn. rozšíření využití 

potenciálu zdrojů. 

 

Na ose z (frekvence) je změna rychlosti inovačních cyklů, tzn. zkracování "relativního 

ekonomického" času. 

  

                                                 
1 Kapitola předkládá formou odborné úvahy koncentrát zhruba čtyřicetileté výzkumné a odborné aktivity autora 

prezentované v desítkách (resp. stovkách) článků, sborníků, knih atd. (základní prameny autora jsou uvedeny na 

konci článku). Je zcela zřejmé, že k vytvoření určitého pohledu na problematiku inovací, podnikání apod. si 

vyžádalo seznámit se s tisíci tištěných a elektronických pramenů, aplikovat stovky výzkumných metod a postupů 

použitých v jednotlivých konkrétních výzkumných projektech apod. S léty odborné práce však autor dospívá 

k závěru, že těmi nejlepšími tvůrčími metodami nejsou statistické, resp. kvantitativní, ale naopak kvalitativní 

metody a techniky výzkumu podstaty věcí či procesů. Zejména jde o indukci a dedukci, kritické (skeptické) 

myšlení postavené na zkoumání rozdílů, rozporů, protikladů, negace negace, přeměny kvantity ve kvalitu a 

naopak, na vztahové a kauzální analýze atd. Proto i předkládaný příspěvek se soustřeďuje na dilemata 

paradigmat („pravd“), tedy na otázky co, proč, jak apod. a nikoliv kolik! Matematický aparát je jen pomůckou 

k zobrazení myšlenkové konstrukce autora. Je to jen zjednodušený způsob komunikace autora se čtenářem. 
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Obrázek 1 Diagram změn potenciálu produktu ve dvou inovačních cyklech 

 

 

 
(Zdroj: autor článku) 

 

 

V následující tabulce č. 1 jsou uvedeny simulované veličiny změn potenciálu produktu ve 

dvou inovačních cyklech. 

 

Tabulka 1 Simulované veličiny změn potenciálu produktu ve dvou inovačních cyklech1 

 

Generace (cyklus) 
/ 
Charakteristiky 
inovace 

0 1 

kvalita 1 1,4 

rozsah 1 1,14 

frekvence  1 0,7 
 

(Zdroj: autor článku) 

 

Nutno si povšimnout několika dilemat: 

 

                                                 
1 Simulované veličiny odpovídají optimálním veličinám odvozeným z modelů konkurenceschopnosti 

průmyslových podniků (viz pramen Mikoláš, 2011, resp. Mikoláš, 2012), které jsou stručně popsány v kapitole 2 

tohoto příspěvku.  
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a) Nový produkt (1) může potenciálně fyzicky "žít" o 14 % déle než původní produkt (0). 

Např. jestliže původní žárovka svítila 1000 hodin, žárovka nové generace může svítit 1140 

hodin. Proto místo 10 původních žárovek potřebujeme přibližně 8,8 žárovky, tedy o 1,2 

žárovky méně. 

b) Nový produkt má vyšší kvalitu, tudíž nahrazuje část produktů původní generace (0), tedy 

žárovka nové generace (1) má lepší svítivost např. o 40%, místo 10 starých žárovek 

potřebujeme jen 7,1 nových.  

 

Tedy shrneme-li poznatky z bodů a) a b), pak místo 10 žárovek potřebujeme jen 5,9 kusů 

nové generace (tzn. o 1,2 + 2,9  = 4,1 kusů méně). Což by ale vedlo u výrobce k poklesu 

výroby a zisku1, čímž se vytrácí hlavní motiv podnikání a existence tržní společnosti 

(kapitalismu), tedy maximalizace zisku.2 

 

c) Jenže inovační cykly se krátí a místo fyzické životnosti tf = 1140 hodin se setkáváme s 

ekonomickým časem te = 700 hodin (tzn. 1000 x 0,7). To znamená ztrátu potenciálu 

fyzického času tz =  tf −  te =  1140 −  700 =  440 hodin. Jinými slovy, přestože 

žárovka by mohla svítit 1140 hodin v důsledku inovačního dynamismu "může žít" jen 700 

hodin, protože na trh přichází další generace žárovek. Tedy ekonomický čas se zkracuje. 

Oproti původním žárovkám (nulté generace) prodáme (resp. vyrobíme) 10 žárovek za 70% 

původního času (generace 0). Jinak řečeno, za původní časový interval nulté generace se 

prodá (tzn. vyrobí) nikoli 10 kusů, ale zhruba 14,3 kusů žárovek inovovaných. Z toho plyne, 

že potenciální fyzický čas se musí uměle (záměrně) krátit na reálný fyzický čas (tfe), aby 

odpovídal času ekonomickému (tfe = te). Jde o typickou „anti-inovaci“ (inovaci záporného 

řádu!!!) - fyzická životnost produktu byla "účelně" (účelově) zkrácena v zájmu maximalizace 

zisku!  

 

Roste tedy nejen výroba a prodej, ale i zisk, který však není reálný. Jde o inflační přírůstek 

produkce (o 4,3 kusu, resp. 14,3 - 10), a tudíž i zisku v důsledku inovace záporného řádu 

("neužitečné" inovace). Dochází tak k odčerpávání finančních zdrojů spotřebitelů (zbytečným, 

resp. vynuceným nákupem nových produktů) a jejich přesun k výrobcům a obchodníkům. 

Inflace vzniká růstem cenové hladiny vztažené nikoli na jednotku produkce, ale na jednotku 

času užití produkce!! O to hůř, že tržní ekonomika se tímto transformuje v tržní společnost!!! 

Lidé (společnost) jsou nucení spotřebovávat bez ohledu na ekonomickou racionalitu spotřeby 

(ekonomická racionalita výroby a prodeje je dána maximalizací zisků). 

 

Z uvedeného příkladu vyplývá dilema - je inovace produktu vždy pozitivní nebo je rovněž 

negativní v tom smyslu, že nese finanční inflaci, ekologickou zátěž (růstem objemu odpadu) a 

především latentní hrozbu krize z nadvýroby?! 

 

                                                 
1 Za jinak nezměněných podmínek. 
2 Nutno poznamenat, že v ekonomické literatuře je běžně definován „zákon klesající míry zisku“, který potvrzuje 

naši simulaci avšak v jiném kontextu, než byl původně (v minulosti) uvažován. Původní koncept „zákona“ byl 

odvozen z rostoucího množství produkce na trhu, nikoli z jeho kvality – tzn. dilematu inovačního dynamismu. 

Na tomto místě nutno uvést i ideologický odstín zmíněného „zákona“. Marxisticko-leninská ideologie využívala 

interpretaci uvedeného „zákona“ k prokázání hnilobné podstaty kapitalismu. Nyní ekonomie hlavního proudu 

(tzn. kapitalistická) tiše „opomíjí“ spojení tohoto „zákona“ s krizovými jevy soudobého kapitalismu. Podrobněji 

viz kupř. Cameron (1996). 

 



 

46 

Podívejme se na výše uvedený jev i z pohledu společenské odpovědnosti výrobce, z pohledu 

mravního. Nadvýroba a ztráty potenciálů produktů (viz text výše) vede k ekologické zátěži 

jak na vstupu do výroby (drancujeme zbytečně přírodní a jiné zdroje), tak na výstupu z 

výroby (nadbytečná produkce přináší nadbytečné odpady použitých produktů atd.). 

Nadvýroba a ztráty potenciálů produktů vytvářejí i další emise, např. psycho-sociální anti-

produkt, to je spotřební a marnotratnou společnost. 

 

Je tu ještě větší problém - člověk. Je to problém filosofického charakterů pronikající až k 

niterným kořenům člověka a lidského společenství. Místo žárovky si představme člověka.1 

Před sto léty člověk žil v Evropě zhruba 60 let a pracoval od 15 do 55 let. Tudíž člověk byl 

ekonomický potřebný (tzn. v produktivním věku) byl zhruba 40 let a jen 20 let byl sociálně 

potřebný. Index poměřující produktivní věk k celkové délce života byl iž0 = 2/3. 

 

Nynější mladý člověk se dožije zhruba 80 let, ale stálou práci hledá obvykle do 30 roků a 

produktivní věk ukončí okolo 50 let. Produktivní (ekonomický potřebný) soudobý člověk 

bude jen 20 let a index "produktivního života" bude roven pouze iž1 = 1/4.2 Nabízí se 

Nerudova otázka "kam s ním"?! Sociální potřebnost člověka se v dané úvaze zvyšuje z 20 na 

60 let a ekonomická (produktivní) potřebnost se zkrátí ze 40 na 20 roků. Zde nejde jen o 

otázku důchodového zabezpečení (jak nyní diskutují politici a experti), ale o psycho-socio-

fyziologickou podstatu existence bytosti zvané člověk “moderní doby”. 

 

Budeme v budoucnu záměrně krátit fyzický život lidí na tzv. ekonomickou životnost jako u 

žárovek (viz příklad výše)?! Nebo nalezneme jiné "nelidské", ale tzv. racionální řešení 

neproduktivních lidí? Jinými slovy řečeno. Přístroje (např. kopírky) nerenovujeme (generálně 

neopravujeme), ale odevzdáme je do sběren jako odpad a koupíme nový. Tedy ad absurdum, 

budeme lidi vozit do sběren k provedení eutanazie, aby nepřekáželi, protože společnost (resp. 

stát, obce, rodiny apod.) nebude mít finanční zdroje (a morální zábrany) pro lidi v 

předproduktivním a v postproduktivním věku?!  

 

Ve společenství lidí budou zřejmě žít nové kategorie obyvatelstva – sociálně a ekonomicky 

nepotřební, sociálně a ekonomicky potřební. Tedy podlidé a nadlidé?! Nebo nastane 

sebereflexe lidského společenství a podniky se budou společensky zodpovědně podílet 

výchově mladé generace svých pracovníků a budou pečovat o své důchodce, jak tomu bylo za 

starých (prvorepublikových "baťovských" nebo dokonce "neblahých" socialistických) časů?! 

Nebo se historicky (evolučně) vrátíme k filozofii a víře z před tisíci léty … “cti otce svého a 

matku svou ...”, že by se navrátil do nynější “moderní doby” starý status rodiny (rodu, obce), 

kdy rodiče se postarají o děti a děti o své staré rodiče, resp. příbuzenstvo či obec bude 

vytvářet znovu socioekonomickou komunu, kibuc ap.? 

Nuže to je dilema!!!  

  

                                                 
1 Následující příklad není statisticky doložen, ani matematicky dokázán, jde pouze o analogii k předchozí úvaze 

(viz výše problematika žárovek). 
2 Je zarážející, že již před dávnou dobou k obdobnému poznatku došel K. Marx ve své knize Kapitál a dalších 

spisech. Dokonce volný čas, resp. pojetí práce nikoli jako nutnosti, ale jako potřeby byl jedním z ideologických 

konceptů komunismu. Časem se však zjistilo, že tento společenský koncept byl idealistický a neobstál koncem 

20. století v soutěži s kapitalismem. Což ale neznamená, že dilema „produktivního a sociálního času“ zmizelo! 
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2  SPECIÁLNÍ TEORIE RŮSTU PRODUKTIVNÍHO SYSTÉMU  

 

Nebudeme dál pokračovat v úvahách o žárovkách a lidském osudu s otevřeným koncem, tudíž 

bez odpovědí na otázky. Rozsah článku je limitován, proto se v této kapitole pokusím shrnout 

poznatky předchozích výzkumů, vedoucích k závěrům uvedeným výše. Přistoupíme k 

logickému prokazování předchozích tvrzení (viz kap. 1).  

 

Speciální teorie růstu produktivního systému1 je popsána myšlenkovým modelem 

využívajícím elementární matematické (symbolické) vztahy.2 

 

Předpokládejme produktivní systém jako organický komplex, který existuje po určitou dobu t0 

(tzn., udržuje a rozvíjí vlastní potenciál) a je schopen vygenerovat následující generaci 

produktivního systému ("potomka").3 

 

Celkový potenciál produktivního systému PC je tvořen účelným potenciálem U (přinášejícím 

užitečný "výstup" systému v dané kvantitě, kvalitě, spolehlivosti při akceptaci existujících 

reprodukčních podmínek), vynaloženým potenciálem VP (který zajišťuje vznik potenciálu U, 

zahrnuje dále ztráty potenciálů vznikajících při jejich transformacích a potenciál související s 

likvidací negativních emisí – anti-produktů) a stabilizovaný potenciál SP (evoluční aktivum) 

přenášející evoluční potenciál do dalších cyklů reprodukce (generací). To znamená, že jde o 

odloženou spotřebu, investice a nespecifikované formy potenciálu do budoucnosti. 

  

Pro přírodní i společenské systémy platí evoluční principy ("pudy, reflexy"):4  

PC1 > PC0 a (U1 + VP1) > (U0 + VP0). 

 

Tedy za uvedených podmínek základní evoluční (reprodukční) zákonitost pro dvě následující 

generace produktivního systému je možné zapsat v následujících dvou variantách:  

a) KPC1 = PC1 : PC0 > 2 - (SP0 : PC0), 

b) KPC1 = 1 + ((U0 + VP0) : PC0).  

 

Každý produktivní systém se vyznačuje dvěma sklony:  

a) sklonem ke spotřebě 1 < ESP = (PC0 - SP0) : PC0 > 0, 

b) sklonem k úsporám5 EUS = 1 : ((PC0 - SP0) : SP0) > 0. 

 

Nalezením rovnováhy mezi oběma sklony dospíváme k několika optimálním hodnotám: 

a) KPC1 = PC1 : PC0 = 1,618034, 

b) KSC0 = SP0 : PC0 = 0,381966, 

                                                 
1 Produktivní systém je v literatuře obvykle označován jako firma (případně jako podnik, resp. archaicky jako 

fabrika). V oborech průmyslového inženýrství a podnikání se začíná používat místo pojmů firma, podnik ap. 

"vystižnější" pojem produktivní systém (podrobněji v knize v Mikoláš a spol., 2011). 
2 Nejde o ryzí matematický nebo statistický model, ale model přepisující logické vztahy z textové podoby do 

symbolické - podrobněji problematika „matematicko-logického modelování“, např. Fajkoš (1978). 
3 Následující vztahy a vzorce jsou podrobněji popsány v článku Mikoláš (2012) a v knize Mikoláš a spol. (2011, 

s. 51 - 61, 143-191). 
4 Kde „0“ označuje výchozí ("starou") a „1“ následující ("novou") evoluční generaci. 
5 Nutno upozornit na "novou fuzzy" filozofii pojetí reprodukce (evoluce), která nabízí nejen standardní 

analytický pohled, tzn. jaký podíl má část v celku - viz a) rovnice sklonu ke spotřebě, ale hledá také odpověď na 

otázku jaký podíl má budoucí celek (1) na staré části (0), z které se vyvozuje jeho zrod - viz b) rovnice sklonu k 

úsporám. Sklon ke spotřebě a k úsporám jsou v nepřímo úměrném vztahu, proto b) rovnice je vyjádřená podílem 

jedna ku ....)  
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c) KUV0 = (U0 + VP0) : PC0 = 0,618034, 

d) SUV0 = SP0 : (U0 + VP0) = 0,618034. 

 

Přeloženo z "mluvy vzorců" do běžné řeči: Jestliže výchozí (0) generace1 odloží pro 

budoucnost 38,2% svého potenciálu, pak následující generace (1) navýší celkový potenciál o 

61.8% oproti celkovému potenciálu předchozí generace (0). Současně platí, že spotřeba (U + 

VP) výchozí generace (0) je 61,8% z celkového potenciálu, ale též platí, že podíl odloženého 

(stabilizovaného) potenciálu SP na spotřebě (U + VP) činí rovněž 61,8%.2 

 

Z ekonomické praxe a teorie je zřejmý vztah U = v . VP, přičemž v je rychlost produktivní 

transformace vynaloženého potenciálu na účelný potenciál (v ekonomické literatuře tato 

obecná charakteristika v různých souvislostech je označována různě: produktivita práce, 

rentabilita, výnosnost, efektivnost ap.).  

 

Optimální poměr rychlostí dvou následujících (generací) transformací je odvozen z optima 

kladného synergického efektu "koexistence a konkurence" dvou generací3  

KE1 = v1 : v0 = 1,414. Potom KU1 = U1 : U0 = 1,896 a KVP1 = VP1 : VP0 = 1,340.  

 

Přeloženo z mluvy vzorců do běžného jazyka: Nová generace (1) dosahuje v reprodukčním 

cyklu vyšší rychlost produktivních transformací o 41,4%, než je rychlost ("produktivita") 

cyklu (generace) předchozí (0). Z kontextu vztahů pak vyplývá, že účelný potenciál U nové 

generace (1) je o 89,6% vyšší než v původním cyklu (0) a současně vynaložený potenciál 

("zdroje") vzrostou mezigeneračně o 34%. 

 

Důsledkem výše popsaných jevů je: 

a) prodloužení fyzického tf1 = (KPC1 : KE1) . t0 = (1,618 . 0,707) . t0 = 1,144 . t0, 

b) zkrácení ekonomického času te1 = (1 : KE1) . t0 = 0,707 . t0. 

 

Jednoduše řečeno. V důsledku růstu "produktivnosti" se zkracuje ekonomický čas mezi 

následujícími cykly (generací) o 29,3 %, ale současně přírůstek celkového potenciálu 

produktivního systému způsobuje prodlužování fyzického času existence (cyklu) následující 

generace o 14,4%. Existuje tedy paradox (dilema) času: nová generace současně žije 

ekonomicky kratší dobu te1, její ekonomický (inovační) životní cyklus je kratší oproti původní 

generaci (0), a současně se její fyzický čas existence tf1 prodlužuje! Disparita, resp. ztráta 

(„odpad“), času pak činí  tz1 = tf1 - te1 = 0,618 . 0,707 . t0 = 0,437. t0! Tedy s každým 

inovačním cyklem (novou generací) tratíme jako "odpad" 43,7% fyzického času (t0)!  

 

Poslední vztah můžeme interpretovat i takto. Platí-li následující vztahy: 

 

a) KUV0 = (U0 + VP0) : PC0 = KUV1 = (U1 + VP1) : PC1 = 0,618034, 

b) SUV0 = SP0 : (U0 + VP0) = SUV1 = SP1 : (U1 + VP1) = 0,618034, 

c) KE1 = v1 : v0 = 1,414, resp. IKE1 = v0 : v1 = 0,707, 

 

pak ztráta (disparita) fyzického času oproti ekonomickému času se zvětšuje, jestliže: 

                                                 
1 Nutno mít na vědomi, že jde o hodnoty platné za "ideálních" podmínek reprodukce! 
2 Uvedeným číslům (které byly odvozeny pro některé přírodní úkazy již ve Starém Řecku) se říká, že jde o čísla 

tzv. zlatého řezu. 
3 Odvození viz např. Mikoláš a spol. (2010), s. 152-156. 
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a) sklon k úspoře v původní generaci (0) SUV0 = SP0 : (U0 + VP0) roste od nuly do 

nekonečna (pouze teoreticky, nikoli prakticky), 

b) sklon ke spotřebě v nové generaci (1) KUV1 = (U1 + VP1) : PC1 roste od nuly k jedné, 

c) ukazatel porovnávající rychlosti inovačního dynamismu dvou následujících generací (0, 1) 

IKE1 = v0 : v1 klesá prakticky od jedné (teoreticky od + ∞) do nuly. 

 

Nutno ještě poukázat další dva paradoxy speciální teorie růstu produktivního systému. Otázky 

zní: Jaká je optimální dynamika rozvojového (inovačního) potenciálu dvou následujících 

generací produktivních systémů a jak výrazný má být mezigenerační růst lidského potenciálu? 

 

Rozvojový (inovační) potenciál je definován1: D1 = D0 . (U1 : U0) . (H1 : H0), H je lidský 

potenciál. Při splnění všech podmínek racionálního rozvoje produktivního systému (viz výše) 

vyplývá: 

a) 0,853 < KH1 = H1 : H0 < 1,1 

b) 1,618 < KD1 = D1 : D0 < 2,1. 

  

Tudíž lidský potenciál nové generace osciluje kolem hodnoty původní generace v intervalu 

85,3% až 110%. Lidský potenciál nesmí tedy v růstu překročit původní stav o +10% a nesmí 

klesnout pod 85,3% stavu původní generace. Potom rozvojový (inovační) potenciál nové 

generace se nachází v pásmu 161,8% až 210% oproti původní generaci. 

 

Na základě simulací bylo zjištěno, že produktivní systémy mající dlouhé cykly (v desítkách a 

více letech) reprodukce (tzn. produktivní systémy spojené s přírodními procesy, např. 

zemědělství, lesnictví ap.) se blíží k nižším hodnotám KH a KD, naopak produktivní systémy s 

krátkými cykly (ročními ap.) se blíží k maximálním hodnotám KH a KD.  

 

Po přepočtu uvedených hodnot na jeden rok existence generace jsou rozdíly (disparity) ještě 

značně výraznější (extrémnější)!2 

 

Tímto se dilema popsané v kapitole prvé prohlubuje (je extravagantnější)! 

 

 

ZÁVĚR  

 

Před odbornou veřejností stojí multidisciplinární problém - zrychlující se dynamika lidského 

poznání a inovačního podnikání přináší rozpory mezi ustálenými ekonomickými, 

manažerským, politickými aj. paradigmaty. Namnoze si jednotlivá paradigmata odporují a v 

celistvosti přinášejí disharmonii v hospodářství, podnikání, sociální i politické sféře, v 

soudobé etice jednotlivých generací atd. 

 

Inovační dynamismus nutno zkoumat v kontextu se společenskou odpovědností podnikání. 

Není možné jen posuzovat ekonomickou výkonnost bez vazby na ekologické, sociální, mravní 

a jiné dopady.  

 

                                                 
1 Obdobný vztah (vzorec) byl prezentován a prakticky simulacemi prověřen již před desítkami let (Mikoláš-

Ludvík, 1987). 
2 Na tomto místě je nutno poukázat na absurdnost požadavků ekonomů a politiků, aby státy s různou konfigurací 

oborů (zemědělství, hutní či elektrotechnický průmysl atd.) měly stejná roční tempa růstu HDP, nebo aby 

podniky s různými oborovými profilacemi dosahovaly např. shodné nákladové rentability apod. 
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Například: Inovace samopalu v době války s okupanty má zcela jiný společenský kontext, než 

inovovaný samopal sloužící okupantovi k likvidaci národa jen proto, že věří v jiného boha než 

vraždící okupant! 

 

Z výše uvedeného textu vyplývá, nutnost inovační dynamismus podnikání chápat v širším 

kontextu. Rovněž bude nutné přehodnotit pohled na výkonnost podniků - k překonání výše 

popsané "jednoty boje protikladů" nutno jako výkon podniku chápat nejen objem produkce a 

poskytovaných služeb, ale i počet nabízených pracovních míst (tzn. podíl na zaměstnanosti), 

sociální, ekologické aj. výstupy.  
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ABSTRACT 

 

The paper deals with the analysis of educational needs for persons involved in tourism in the 

tourist area of the Jeseník-East. A research was implemented in the form of a questionnaire 

survey. Respondents were contacted through a local action group. The questionnaire 

consisted of three basic questions (competency, properties, and professional areas) and 

socio-demographic questions. As result of the questioning is to determine the importance and 

development of individual competences, when the difference between these values make a 

competency deficit. In the same way, the deficit for the area of the properties has been 

established. Some particular areas, those respondents have considered being important for 

business, have been emerged from the survey. In addition to the investments in its own 

tourism products should, therefore, be appropriate to prepare educational programs for the 

persons involved in the tourism-oriented on the development of the necessary competencies 

and knowledge in subjects connected with the activities in tourism. 

  

 

KEY WORDS 

 

Educational needs, competencies, competency models, the competency deficit, persons 

involved in tourism, training program. 

 

 

ÚVOD 

 

Vysoká škola podnikání v Ostravě se dlouhodobě zabývá výzkumem potřeb a rozvoje 

kompetencí pro aktéry cestovního ruchu, a to zejména v regionu Moravskoslezského kraje. 

Na základě těchto výzkumů byly zpracovány marketingové studie (viz použité prameny), 

které sloužily a slouží jako seriózní datový podklad pro vytváření strategických plánů rozvoje 

cestovního ruchu jednotlivých turistických oblastí a jako východisko pro tvorbu vzdělávacích 

                                                 
1 Correspondence address: PhDr. Lukáš Durda; phone: +420 595 228 135; e-mail: lukas.durda@vsp.cz; 

institution: Vysoká škola podnikání, a.s. Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava, Czech Republic; 

www.vsp.cz 
2 Correspondence address: PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.; phone: +420 595 146; e-mail: jiri.mezulanik@vsp.cz; 

institution: Vysoká škola podnikání, a.s. Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava, Czech Republic; 

www.vsp.cz 
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a tréninkových materiálů pro aktéry cestovního ruchu. (Vavrečka, Mezuláník, Durda, 2012, 

2014)  

 

V tomto příspěvku se zabýváme analýzou vzdělávacích potřeb aktérů cestovního ruchu v 

turistické oblasti Jeseníky - východ. Výsledky šetření byly využity pro aktivity jednotlivých 

místních akčních skupin (MAS) a dále jako předvýzkum pro předložený projekt Podnikavé a 

konkurenceschopné Jeseníky v rámci operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (Moravskoslezský kraj - výzva č. 4 pro GP, oblast podpory 3.2). 

 

 

1  AKTÉŘI CESTOVNÍHO RUCHU  

 

Za aktéry cestovního ruchu jsou v našem šetření považovány všechny subjekty, které se 

podílejí na podpoře a rozvoji cestovního ruchu v dané turistické oblasti. Jde zejména o 

poskytovatele služeb v cestovním ruchu (ubytovatelé, provozovatelé atraktivit), dále místní 

aktéři sdružení v destinačních společnostech, místních akčních skupinách a také zástupci 

samosprávy (kraj, obce) a státní správa.  V průsečíku všech aktivit aktérů cestovního ruchu 

jsou návštěvníci a turisté dané turistické oblasti. Někteří autoři pracují s obecnějším 

vymezením, když rozlišují podílející se subjekty (shareholders), zainteresované subjekty 

(stakeholders) a dotčené subjekty (place holders). (Binek et al., 2008, s. 122) 

 

 

2  KOMPETENČNÍ MODELY 

 

Úroveň a rozvoj kompetencí se v poslední době nesleduje pouze u jednotlivců, ale hledají se 

integrované, ucelené modely kompetencí pro jednotlivé organizace, profese a dokonce i 

teritoriální celky. Řízení organizací podle sestaveného kompetenčního modelu bývá nazýváno 

competency-based management, ve zkratce CBM. (Armstrong, 2003)  Kompetenční modely 

vznikají na základě identifikace a důkladné analýzy klíčových kompetencí, které jsou 

nejvýznamnější z hlediska fungování organizace, příp. kompetence průřezové, tj. 

nespecifické, které významně fungování organizace ovlivňují. Přestože je velmi obtížné 

sestavit univerzální kompetenční modely např. pro určité manažerské pozice, existuje 

poměrně velké množství způsobů, které se snaží identifikovat a měřit kompetence a následně 

je zařazovat do příslušného modelu. Jde převážně o explorativní metody (pozorování, 

strukturované rozhovory, analýzy kritických rozhovorů, panely expertů a jiné). Součástí 

identifikace a analýzy kompetenčních modelů je přirozeně i popis složek kompetence. 

(Kubeš, Spillerová a kol., 2004)  V našem výzkumu jsme se úrovní sestavování 

kompetenčních modelů nezabývali zejména proto, že sestava aktérů v cestovním ruchu je 

poměrně heterogenní a cíle výzkumu směřovaly spíše do oblasti jejich vzdělávacích potřeb. 

 

 

2  METODIKA VÝZKUMU 

 

Respondenti byli osloveni prostřednictvím jednotlivých místních MAS (Hrubý Jeseník, Nízký 

Jeseník, Opavsko, Krnovsko, Rýmařovsko). Vyplňování dotazníku probíhalo elektronicky 

prostřednictvím formuláře v aplikaci Google Docs v průběhu října a listopadu 2012. 

 

Dotazník tvořily tři základní okruhy otázek (kompetence, vlastnosti, oborové oblasti) a 

sociodemografické otázky: 
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Kompetence: blok zaměřený na míru důležitosti a rozvinutosti jednotlivých kompetencí pro 

úspěch v pracovním životě. Východiskem pro tvorbu otázek byla „hyperdimenzionální“ 

taxonomie manažerských kompetencí (Tett, 2005) a soubor podnikatelských kompetencí 

(Man, Lau, 2000). Respondenti se tak vyjadřovali k 37 kompetencím uvedených popisy, 

nikoli názvy. Seznam kompetencí a jejich členění do jednotlivých kategorií je uveden v 

tabulce č. 1. Důležitost i rozvinutost respondenti hodnotili na 5-ti bodové škále (podprůměrně 

důležitá = 1, spíše podprůměrně důležitá = 2, průměrně důležitá = 3, spíše nadprůměrně 

důležitá = 4, nadprůměrně důležitá = 5, resp. podprůměrně rozvinutá = 1, spíše podprůměrně 

rozvinutá = 2, průměrně rozvinutá = 3, spíše nadprůměrně rozvinutá = 4, nadprůměrně 

rozvinutá = 5). 

Vlastnosti: blok zaměřený na míru důležitosti a rozvinutosti jednotlivých vlastností pro 

úspěch v pracovním životě. Respondenti se vyjadřovali k 15 vlastnostem na 5-ti bodové škále 

(stejná jako u bloku Kompetence). 

Oborové oblasti: blok zaměřený na důležitost a rozvinutost znalostí a dovedností v 

jednotlivých oborech (např. účetnictví, marketing, apod.). Rozvinutost znalostí a dovedností v 

jednotlivých oblastech hodnotili na 5-ti bodové škále (1 – vůbec ne, 2 - trochu, 3 – středně, 4 

– hodně, 5 – maximálně).  

Sociodemografické otázky: věk, pohlaví, sektor, vzdělání apod. 

 

Tabulka 1 Přehled zkoumaných kompetencí  

 

Kategorie Kompetence Popis kompetence 

Tradiční funkce Uvědomění si 

problémů (TF) 

Rozpoznávat situace, které si mohou vyžádat opatření a 

podniknutí kroků pro dosažení úspěchu  

 Rozhodování (TF) Nalézat a přijímat adekvátní řešení problémů  

 Směřování (TF) Jasně vymezovat a vysvětlovat druhým lidem, co je nutné 

udělat  

 Delegování 

rozhodnutí (TF) 

Přenášet příslušné pravomoci a odpovědnosti na druhé  

 Krátkodobé 

plánování (TF) 

Připravovat kroky a akce ke splnění úkolů  

 Strategické 

plánování (TF) 

Formulovat strategické/dlouhodobé plány  

 Koordinace (TF) Organizovat vzájemně související aktivity a činnosti 

druhých lidí  

 Monitoring (TF) Vyhodnocovat výsledky s předem stanovenými standardy, 

cíli a termíny  

 Motivování 

autoritou (TF) 

Ovlivňovat druhé s využitím odměn a sankcí  

 Motivování 

přesvědčováním 

(TF) 

Dokázat působit na druhé a přesvědčit je, aby podávali 

mimořádné výkony  

 Budování týmu 

(TF) 

Identifikovat různé role a potenciál členů týmu a rozvíjet 

týmovou spolupráci  

 Produktivita (TF) Dosahovat stanovených cílů  

Orientace na úkol Iniciativa (OÚ) Podnikat kroky k dosažení cílů na základě vlastní osobní 

intence (sám/sama od sebe)  

 Zaměření na úkol 

(OÚ) 

Přes všechny problémy a nejistotu vytrvat v úsilí splnit úkol  

 Naléhavost (OÚ) Pružně reagovat na nové potřeby  

 Rozhodnost (OÚ) Nebát se činit obtížná rozhodnutí  

Orientace na lidi Kooperace (OL) Usilovat o dosažení cílů spoluprací s druhými  
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 Networking (OL) Vytvářet, udržovat a využívat vztahy s druhými lidmi  

 Orientace na 

zákazníka (OL) 

Usilovat o spokojenost zákazníků/klientů  

Spolehlivost Osobní 

odpovědnost (SP) 

Přijímat odpovědnost za své jednání, rozhodnutí a vedení 

druhých  

 Včasnost (SP) Řídit svůj část tak, aby byly dodržovány termíny a lhůty  

 Morální integrita 

(SP) 

Jednat čestně a v souladu se svým svědomím  

Nepředpojatost Tolerance (NE) Pozitivně přijímat odlišné názory  

 Kreativní myšlení 

(NE) 

Rozvíjet tvořivé myšlení u sebe i spolupracovníků  

Emocionální 

kontrola 

Odolnost (EK) Zachovávat si pozitivním postoj v reakcích na neúspěch  

 Zvládání stresu 

(EK) 

Vyrovnávat se s pracovním stresem a jeho příčinami  

Komunikace Naslouchání (KO) Aktivně naslouchat druhým  

 Verbální 

komunikace (KO) 

Říkat myšlenky a názory jasně a přímo  

 Veřejné prezentace 

(KO) 

Prezentovat bez obav před většími skupinami osob  

 Písemná 

komunikace (KO) 

Vyjadřovat se jasně a výstižně písemnou formou  

(Sebe)rozvoj Seberozvoj (RO) Vyhledávat a využívat příležitosti k vlastnímu osobnímu 

rozvoji  

 Učit se (RO) Učit se z minulých zkušeností, neúspěchů a chyb  

Profesní orientace Technická 

odbornost (PO) 

Rozumět odborné, popř. technické stránce, poskytování 

služeb, resp. výroby či obchodu  

 Zájem o finanční 

stránku (PO) 

Vnímat význam vytváření finančních zdrojů a úspor  

Práce s 

příležitostmi 

Vyhledávání 

příležitostí  

Aktivně vyhledávat nové příležitosti  

 Hodnocení 

příležitostí 

Umět hodnotit nové příležitosti  

Práce s médii Pracovat s médii Využívat média k propagaci produktů a služeb  

 

 (Zdroj: Tett, 2005, Man, Lau, 2000, upraveno) 

 

 

4  CHARAKTERISTIKA VÝBĚROVÉHO SOUBORU 

 

Výzkumný soubor tvořilo 105 respondentů. Členění dle věku, vzdělání, MAS, pohlaví, 

sektoru a pracovní pozice je uvedeno v následujícím grafu. 
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Graf 1 Výzkumný soubor (%)  
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5  VÝSLEDKY DOTAZOVÁNÍ 

 

Tabulka 1 ukazuje kvantitativní distribuci sledovaných kompetencí směrem k jejich 

důležitosti a rozvinutosti. Rozdíl mezi hodnotou důležitosti a rozvinutosti ukazuje na tzv. 

kompetenční deficit, tj., do jaké míry je sice kompetence důležitá, ale u jednotlivých 

respondentů nerozvinutá. Z tabulky je zřejmé, že ani v jednom případě nedošlo k situaci, že 

by rozvinutost kompetence byla vyšší než její důležitost. 

 

Tabulka 1 Výsledky výzkumu kompetencí 

 

  Důležitost 

(průměr) 

Rozvinutost 

(průměr) 

Rozdíl 

(rozvinutost - 

důležitost) 

Uvědomění si problémů (TF) 3,89 3,46 -0,43 

Rozhodování (TF) 4,34 3,69 -0,65 

Směřování (TF) 4,11 3,50 -0,61 

Delegování rozhodnutí (TF) 3,40 3,14 -0,26 

Krátkodobé plánování (TF) 4,09 3,73 -0,35 

Strategické plánování (TF) 3,91 3,41 -0,50 

Koordinace (TF) 3,61 3,38 -0,23 

Monitoring (TF) 3,63 3,30 -0,33 

Motivování autoritou (TF) 3,44 3,04 -0,40 

Motivování přesvědčováním (TF) 4,00 3,36 -0,64 

Budování týmu (TF) 4,02 3,36 -0,66 

Produktivita (TF) 4,42 3,89 -0,54 

Iniciativa (OÚ) 4,29 3,93 -0,36 

Zaměření na úkol (OÚ) 4,07 3,94 -0,13 

Naléhavost (OÚ) 4,12 3,76 -0,35 

Rozhodnost (OÚ) 4,21 3,66 -0,56 

Kooperace (OL) 4,04 3,67 -0,37 

Networking (OL) 4,16 3,85 -0,32 

Orientace na zákazníka (OL) 4,49 4,00 -0,49 

Osobní odpovědnost (SP) 4,34 4,11 -0,23 

Včasnost (SP) 4,36 3,83 -0,53 

Morální integrita (SP) 4,63 4,43 -0,20 

Tolerance (NE) 3,88 3,57 -0,30 

Kreativní myšlení (NE) 4,01 3,62 -0,39 

Odolnost (EK) 3,82 3,34 -0,48 

Zvládání stresu (EK) 3,95 3,05 -0,90 

Naslouchání (KO) 4,06 3,70 -0,35 

Verbální komunikace (KO) 4,09 3,87 -0,22 

Veřejné prezentace (KO) 3,88 3,55 -0,32 

Písemná komunikace (KO) 3,80 3,72 -0,08 

Seberozvoj (RO) 3,98 3,44 -0,54 

Učit se (RO) 4,37 3,86 -0,51 

Technická odbornost (PO) 3,85 3,46 -0,40 

Zájem o finanční stránku (PO) 4,04 3,68 -0,36 

Vyhledávání příležitostí (PP) 4,05 3,51 -0,54 

Hodnocení příležitostí (PP) 4,08 3,38 -0,70 

Pracovat s médii (PM) 3,39 3,00 -0,39 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 
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Nejvyšší kompetenční deficit byl identifikován u “zvládání stresu”, následovala kompetence 

“identifikace příležitosti”. Naopak nejnižší deficit byl zaznamenán u “orientace na úkol” a 

“písemné komunikace”. 

 

Graf 2 Kompetenční deficit  

 

 
 

 (Zdroj: vlastní výzkum) 
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Tabulka 2 Výsledky výzkumu vlastností 

 

Vlastnosti Důležitost 

(průměr) 

Rozvinutost 

(průměr) 

Rozdíl 

(rozvinutost - 

důležitost) 

Akční  3,67 3,48 -0,20 

Analytický/á  3,75 3,32 -0,43 

Charakterní  4,25 4,08 -0,18 

Hnaný/á neustále dopředu  3,49 3,52 0,04 

Mající štěstí  3,32 3,13 -0,19 

Kreativní  3,77 3,60 -0,17 

Nezávislý/á  3,83 3,73 -0,10 

Odvážný/á  3,80 3,58 -0,22 

Organizovaný/á  3,64 3,43 -0,22 

Orientovaný/á na veřejný zájem  3,54 3,55 0,01 

Podnikavý/á  3,84 3,61 -0,23 

Sebevědomý/á  3,77 3,50 -0,27 

Vizionářský/á  3,42 3,27 -0,15 

Vůdčí  3,75 3,61 -0,14 

Vytrvalý/á 4,19 3,98 -0,21 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 

 

Výsledky neprokázaly rozdíl mezi důležitostí a rozvinutostí jednotlivých vlastností (s 

výjimkou „analytický/á“). 

 

Graf 3 Deficit v oblasti vlastností  

 

 
 

(Zdroj: vlastní výzkum) 
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Poslední blok se věnoval důležitosti a rozvinutosti znalostí a dovedností v jednotlivých 

oborech (např. účetnictví, marketing, apod.). Respondenti uváděli, ve kterých oblastech by 

měl mít podnikatel rozvinuté znalosti (s možností více odpovědí). 

 

Graf 4 Oblasti důležité pro podnikání (počet odpovědí) 

 

 
 

(Zdroj: vlastní výzkum) 

 

 

Při hodnocení míry rozvinutosti znalostí a dovedností v oblastech důležitých pro podnikání 

nebyly zaznamenány významné rozdíly mezi jednotivými oblastmi. Hodnoty se pohybovaly 

mírně pod středovou hodnotou. Nejnižší průměr dosáhla oblast marketing (2,6), naopak 

nejvyšší výroba/poskytování služeb (2,99). 

 

 

ZÁVĚR 

 

Z provedeného výzkumu je zřejmé, že u všech sledovaných kompetencí existuje kompetenční 

deficit. Nejvyšší hodnoty dosahuje u kompetence “zvládání stresu” a “identifikace 

příležitosti”, nejnižší deficit byl zaznamenán u “orientace na úkol” a “písemné komunikace”. 

Žádná ze sledovaných kategorií kompetencí významně nedominovala. Ze získaných výsledků 

je zřejmé, že pro rozvoj turistické oblasti Jeseníky-východ by bylo vhodné rozvíjet formou 

tréninku ty kompetence, u kterých kompetenční deficit dosáhl nejvyšších hodnost. Vedle 

investic do vlastních produktů cestovního ruchu by tedy bylo vhodné připravovat  vzdělávací 

programy pro aktéry cestovního ruchu orientované na rozvoj potřebných kompetencí a 

znalostí v oborech spojených s činností v cestovním ruchu například s podporou projektů 

Evropského sociálního fornu (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost).   
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